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Quanto se imagina contar a história do 

esporte no Brasil, para o mundo, é qua-

se impossível não esbarrar em inúmeros 

acontecimentos, atletas e equipes de 

Santo André. Esta cidade é parada obri-

gatória para a observação da evolução 

do esporte no país, e certamente já ga-

rantiu seu ponto no mapa mundial, con-

siderando as diversas conquistas Brasil 

afora.

Desde o começo dos anos 70 que a ci-

dade vem deixando legado esportivo 

para aqueles que seguem suas carreiras 

neste cenário. Os anos 70 e 80 foram, 

certamente, os mais marcantes e maté-

rias de conquistas esportivas, porém a 

formação profissional que precedeu este 

momento da história vem com extrema 

relevância até os dias de hoje.

Aqui você irá encontrar o melhor levan-

tador da história do voleibol mundial, a 

técnica de basquete com a maior histó-

ria de longevidade na função em seu es-

porte, a primeira judoca negra a receber 

um Kodansha, a maior porcentagem de 

atletas em uma edição de Jogos Olímpi-

cos provenientes de uma cidade apenas, 

um atleta de Jogos Olímpicos de inverno 

indo para sua 5 edição, atletas de futsal 

formados no futebol amador (da comu-

nidade) jogando no time principal de sua 

cidade, o primeiro campo de futebol com 

medidas oficiais do Brasil, inúmeros ido-

sos sendo cuidados perto de suas unida-

des de saúde, em parques e escola, e mui-

to mais, muito mais mesmo!

Da nossa parte, estamos encantados 

com a possibilidade de mostrarmos ao 

mundo a capacidade esportiva de San-

to André, e juntamente com o prêmio, 

garantir a retomada desta vivacidade 

esportiva na cidade, em todas as áreas 

que podemos atuar: esporte, lazer, saú-

de, cultura, educação e turismo, principal-

mente. Gerir mais atividades integradas, 

trazer mais pessoas para o ‘lado saudá-

vel da vida’ e expandir os horizontes do 

cenário esportivo andreense são nossas 

mais puras intenções.

Esperamos, com esse dossiê, apresen-

tar todo nosso histórico de muito orgu-

lho, nosso atual momento esportivo e 

nossas intenções para o futuro, com a 

maior clareza, assertividade e precisão, a 

fim de sermos recebidas com uma cidade 

candidata oficialmente ao prêmio Cidade 

Sul-americana do Esporte, chancelada e 

reconhecida pela Aces Europe, União Eu-

ropeia e Unesco.

1PREFÁCIO
Introdução
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"Santo André é berço de esportes de alto 
rendimento, mas também é celeiro de no-
vos talentos, que nascem na base. Com tra-
dição no Basquete, no Vôlei, no Futsal, na 
Natação e em tantas outras modalidades 
esportivas, a cidade recuperou seu prota-
gonismo, se estruturou e, agora, se prepara 
para voltar a viver o seu melhor no segmen-
to esportivo.

Investimos no Esporte como ferramen-
ta de transformação social, com impacto 
imediato na inclusão e no desenvolvimento 
humano, mas também como meio de pro-
moção de qualidade de vida. Por isso, recu-
peramos símbolos históricos, como a pisci-
na olímpica do Complexo Esportivo Pedro 
Dell’Antonia. Local que já revelou grandes 
nomes e que certamente nos trará novos 
atletas, no pós-pandemia.

Ginásios do Parque Prefeito Celso Daniel e 
Sacadura Cabral reforçam modalidades es-
portivas como o Basquete e o Vôlei, que já 
viveram tempos dourados e que agora re-
cuperam este prestígio e protagonismo no 
Estado e no País.

O Futebol Amador também recebeu in-

vestimentos e melhorias, com a revitaliza-

ção de seus campos distritais, com campo 

de gramado sintético, iluminação em LED, 

academia ao ar livre e toda infraestrutura 

para a promoção do esporte. E tantos ou-

tros projetos que tiramos do papel e demos 

prosseguimento, lutando diariamente para 

que este crescimento permaneça. A trans-

formação por uma cidade melhor passa 

também pelo esporte e não mediremos es-

forços para que isso tenha continuidade."

Bacharel em Direito e Economia, Paulo 
Serra, 48 anos, é o prefeito reeleito de San-
to André. Contabilizou 276.591 dos votos 
válidos (76.85%), no primeiro turno, em vo-
tação histórica para o exercício de 2021 - 
2024, se tornando o prefeito mais bem vo-
tado da cidade. Em seu primeiro mandato, 
foi eleito em 2016, para o exercício 2017-
2020, após receber 276.575 votos válidos 
(78,21%).

Nascido em Santo André, é casado com 
Ana Carolina Rossi Barreto Serra, que pre-

side voluntariamente o Fundo Social de So-
lidariedade de Santo André, e pai de uma fi-
lha, Maria Carolina, de 5 anos.

Como gestor, tem pautado um novo mo-
delo de gestão que resgatou a credibilida-
de financeira da cidade e possibilitou im-
portantes avanços como a viabilização de 
10 novas creches, modernização da Saúde 
com o programa Qualisaúde , importantes 
obras em Mobilidade Urbana, Infraestrutu-
ra, Cultura e Esporte, recuperando o prota-
gonismo de Santo André em cada ação.

1.1. Palavra do Prefeito

BIOGRAFIA

Paulo Serra

Paulo Serra, Prefeito de Santo André.
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“A cidade de Santo André vem trabalhan-
do intensamente para melhorar a qualidade 
de vida de sua população, seja por meio da 
melhoria nos diversos segmentos públicos 
(habitação, saúde, cultura, meio ambiente, 
etc), seja pelas atividades físicas e espor-
tivas oferecidas. Nós, do esporte, estamos 
entusiasmados pela oportunidade de rece-
ber o apoio de toda a cidade para valorizar-
mos cada vez mais o esporte como ferra-
menta de promoção a saúde, de inclusão e 
de avanço no rendimento. 

1.2. Palavra do Secretário

Receber a oportunidade de participar 
desta candidatura de Cidade Sul-America-
na do Esporte, é, não somente a afirmação 
de nossos interesses para o munícipe no es-
porte e na saúde, mas uma grande janela 
aberta de possibilidades e desenvolvimento 
de ações grandiosas. Tudo o que o prêmio 
manifesta e representa é parte integrante 
do que vem sendo aplicado pela Secreta-
ria de Esporte e Prática Esportiva ao longo 
dos últimos quatro anos, e certamente ga-
rantiremos a execução destes valores em 
todas as ações que serão realizadas no ano 
da distinção e nos seguintes.

Dr. Marcelo Chehade, Secretário de Esportes e Prática Esportiva

Marcelo Chehade nasceu em 5 de maio de 
1968 em Santo André, cidade onde sempre 
residiu, tendo saído apenas por 6 anos para 
estudar medicina no Rio de Janeiro. Filho de 
Edson Chehade e Julita Chehade, tem uma 
irmã, e é pai de três filhos.

Formado em medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas de Volta Redonda (RJ) em 
1992, especializou-se em ginecologia e obste-
trícia, e nunca se afastou da área desde a sua 
formação, priorizando a medicina, e cuidando 
das suas amadas e fiéis pacientes. Foi Secre-
tário de Esporte e Prática Esportiva em 2017, 
compondo com a saudosa Laís Elena Aranha 
da Silva, dupla que mudou o cenário esportivo 
da cidade e trouxe grandes melhorias para 
os equipamentos esportivos de Santo André. 
Como exemplo, temos a reforma da piscina 
do Complexo Esportivo Pedro Dell Antônia, a 
reforma do Estádio Bruno José Daniel e do 

Ginásio Sacadura Cabral, além da entrega de 
6 campos distritais totalmente reformados, 
com nova estrutura e gramado sintético.

Sob seu comando a pasta implantou proje-
tos de alto número de atendimentos como o 
CP que atende 2000 crianças e adolescen-
tes com aulas de futebol e o PS que atende 
800 idosos, sendo o projeto que uniu suas 
duas paixões e a medicina e o esporte.

Foi eleito para seu quarto mandato na Câ-
mara Municipal, firmando seu trabalho pela 
saúde e pelo esporte na cidade de Santo An-
dré. Após a eleição, Dr. Marcelo foi chamado 
novamente pelo prefeito Paulo Serra para 
ocupar o cargo de Secretário de Esporte e 
Prática Esportiva e continuar o trabalho de 
excelência voltado para a retomada esporti-
va da cidade, e a união entre esporte e saú-
de como ferramentas de transformação na 
vida dos cidadãos.

BIOGRAFIA

Agradecemos de antemão ao prefeito 
Paulo Serra, por acreditar em nosso po-
tencial para o prêmio e por nos apoiar em 
todos os passos para conquistá-lo, aos par-
ceiros atuais e futuros por entrarem nesse 
desafio conosco, às entidades de prática 
esportiva da cidade, aos nossos colabora-
dores por acreditarem em nossa missão e 
à todos os demais envolvidos na busca por 
mais uma conquista digna de Santo André. 
Ver nossa casa retomar o protagonismo 
que já exerceu no esporte, é um dos nossos 
maiores desejos, e com um prêmio cami-
nhando conosco, vemos o quanto esta fa-
çanha está próxima.”

Dr. Marcelo Chehade
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Quando imaginamos um prêmio interna-

cional que é destinado à cidade, torna-se 

impossível não relacionar a tudo e a todos 

neste feito. A cidade somente ganha, se 

estiver envolvida por completo e com to-

dos os seus entes do esporte participan-

do ativamente. Portanto, torna-se indis-

pensável captarmos parcerias e apoios de 

outras entidades e empresas importan-

tes no meio esportivo, bem como de to-

das aquelas que queiram demonstrar seu 

apoio nesta conquista de Santo André.

Vejam o ANEXO I, que contempla todas 

as cartas de apoio recebidas pela Prefei-

tura de Santo André e Secretaria de Es-

porte e Prática Esportiva.

1.3. Palavras de Apoio

1.4. Termo de Compromisso
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2
NOSSOS EMBAIXADORES 

“Considerando a magnitude do passado 
esportivo, e ainda perceptível na cidade 
de Santo André, talvez a tarefa mais difí-
cil até o momento tenha sido definir nos-
sos embaixadores que representassem 
toda a nossa história, trazendo à tona a 
importância que cada atleta representou 
na história da nossa cidade.

Sabemos que nos arriscamos a deixar 

de fora, dessa elite escolhida, muitos re-
presentantes incríveis que teremos o 
prazer, no momento certo, de apresen-
tá-los e homenageá-los também. A inten-
ção para o prêmio é trazer à tona nossos 
melhores, não somente aqui como Embai-
xadores representantes da Cidade Sul-a-
mericana do Esporte, mas durante todo 
o processo de candidatura e distinção.”

Gilberto Krauser, Secretário Adjunto de Esportes.
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São considerados pratas da casa, aqueles 
Andreenses nascidos, que atuaram como 
atletas pela cidade, obtiveram conquistas 
e feitos incríveis, muitas vezes inovadores 
para sua classe, gênero e modalidade, e 
que também seguiram, de alguma forma, 
contribuindo para o dia a dia esportivo da 
cidade em seus futuros profissionais. To-
dos, por suas características profissionais, 
já respiram esta condecoração que a cida-
de está candidata a receber, e fazem jus ao 
manifesto nela contida, lutando diariamen-
te para a retomada do protagonismo an-
dreense no esporte

Antonio Carlos Moreno

Destacado atleta em todo o mundo, o An-
dreense Moreno detém até hoje um recorde 
fantástico: começou na Seleção Brasileira 
de Vôlei aos 17 anos como Juvenil e encer-
rou sua carreira na Seleção aos 32 anos, 
sempre como titular.   Participou de 366 jo-
gos internacionais, incluindo:

4 Jogos Olímpicos:

México (1968)

Munique (1972)

Montreal (1976) 

Moscou (1980)

4 Mundiais:

Tchecoslováquia (1966)

Bulgária (1970)

México (1974) 

Itália (1978)

4 Jogos Pan-Americanos e 7 Sul-Americanos:

Quinze anos como titular e nove como ca-
pitão, somando 366 partidas pela Seleção 
Brasileira de Voleibol.

Foi integrante de grandes equipes nacio-
nais: Randi E.C. (a primeira equipe brasileira 
patrocinada por uma empresa), Pirelli, Pau-
listano, Pinheiros e Polenghi-Lombardi (Itá-
lia). Possui todos os títulos estaduais e na-
cionais nas diferentes categorias, desde a 
categoria Infantil até a Adulta.

Aos 24 anos, recebeu o honroso convite 
para ser o capitão da Seleção Brasileira e 
permaneceu até o encerramento da carrei-
ra verde-amarela aos 32 anos, após os Jo-
gos Olímpicos de Moscou (RUS).

Depois da fase como atleta, foi técnico da 
Seleção Brasileira, na época da Geração de 
Prata, e de Seleções Paulistas e equipes de 
alto nível, tendo contribuído na formação 
de vários atletas renomados, incluindo cam-
peões olímpicos e mundiais.

O reconhecimento da sua dedicação e ex-
periência foi demonstrado em vários prê-
mios individuais (All Star e Pan American Te-
ams), pela Confederação Sul-Americana de 

Embaixadores Prata da Casa Voleibol, Confederação Brasileira de Volei-
bol, Federação Paulista de Voleibol e Comitê 
Olímpico Brasileiro. Foi escolhido para ser o 
porta-bandeira na abertura dos Jogos Pan-
-Americanos do México e no encerramento 
dos Jogos Olímpicos de Montreal (CAN).

“Moreno foi um espelho fantástico, eu pro-
curava fazer o que ele fazia, até no modo 
de me comportar. Ele teve uma influência 
muito grande sobre mim".

José Roberto Guimarães, técnico tricam-
peão olímpico, colega de clube de Moreno e 
companheiro de seleção de 1973 a 1977

Sandro Dias

O início de Sandro Dias, o “Mineirinho”, no 
skate foi curioso. Por volta de 1985, o atleta 
pegava o skate do irmão de um amigo de 
infância emprestado, colocava um pneu de 
carro em cima e descia a ladeira da gara-
gem de seu prédio sentado.

Pouco depois, às vésperas do Natal, San-
dro pediu um skate para o seu pai. Quando 
ganhou o presente, começou a se interes-
sar mais e a frequentar diariamente uma 
pista – ou melhor, um half pipe de madeira 

– que alguns skatistas construíram no fun-
do de uma loja perto da casa dele em Santo 
André (Força Local).

Após alguns meses, participou do seu pri-
meiro campeonato na categoria iniciante. 
Na Prefeitura Municipal de Santo André, 
local que abrigou o evento, ele era o atleta 
mais novo da competição e terminou em oi-
tavo.

A experiência adquirida em mais alguns 
campeonatos e a evolução técnica deram 
a Sandro Dias condições de conquistar o 
primeiro título cedo. Em 1988, aos 13 anos, 
foi Campeão Brasileiro de Street Iniciante. 
De sobra, ainda fez a sua primeira viagem 
internacional, visitando os Estados Unidos, 
onde andou e conheceu algumas pistas de 
skate.

A sua caminhada rumo ao topo do mundo 
finalmente chegou ao seu ápice em 2003. 
Logo no início da temporada, conseguiu o 
título de quatro torneios consecutivos, in-
cluindo o Latin X Games, no Brasil, e o Slam 
City Jam, em Vancouver (CAN), abrindo uma 
vantagem confortável no ranking. Com 
mais alguns bons resultados, assegurou o 
título mundial e concretizou um grande so-
nho. No início de 2004, a sua vontade era 
superar o ano anterior. Além do bicampeo-
nato mundial, o 900º (dois giros e meio no 
ar), que acertou em várias oportunidades 
na temporada, foi outro sonho realizado. 
Em uma das vezes que repetiu a manobra, 
conquistou a sua primeira medalha de ouro 
nos X Games de Los Angeles (EUA), um dos 
principais eventos do mundo, na categoria 
Best Trick.

Na sequência, o começo de 2005 não po-
deria ser melhor. Além de quatro títulos nas 
cinco primeiras competições (Coreia do Sul, 
Alemanha, França e Taiwan), conquistou o 
vice-campeonato no Oi Vert Jam, realizado 
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no Rio de Janeiro, e ainda acertou uma ma-

nobra chamada 900º que levantou a ga-

lera. Novamente com boa vantagem, tam-

bém aberta pela medalha de Bronze nos X 

Games de Los Angeles, manteve a liderança 

até o final da temporada e levantou o tri-

campeonato mundial.

Motivado pelos resultados dos anos an-

teriores, Sandro começou a temporada 

2006 com um gás extra. No final do ano, 

pôde contabilizar seis primeiras colocações 

em 11 competições disputadas – entre elas 

o ouro nos X Games de Los Angeles e a iné-

dita vitória no Dew Tour, na terceira etapa 

do circuito, em Portland – e o quarto título 

do mundo.

Para celebrar a série de títulos mundiais, 

organizou a primeira edição do “O Dia D”, 

que aconteceu em Santo André, em dezem-

bro de 2006, e reuniu o I Campeonato San-

dro Dias de Skate Vertical Amador, Show 

da Banda Charlie Brown Jr. e apresentação 

de profissionais. Cerca de oito mil pessoas 

prestigiaram o evento.

Propenso a incentivar cada vez mais a 

molecada, Sandro organizou, logo no início 

de 2007, a segunda edição do Campeona-

to Sandro Dias de Skate Vertical Amador. 

O sucesso do evento lhe deu ainda mais 

motivação para realizar o terceiro no final 

do ano. Entre um e outro, obteve de novo 

bons resultados no circuito mundial, com vi-

tórias no Rio de Janeiro e em Praga (CZ), e 

se tornou pentacampeão do mundo. Nova-

mente em dezembro e em Santo André, fez 

a segunda edição do “O Dia D”. Aproxima-

damente 25 mil pessoas compareceram ao 

Parque Central. 

Roberto Farina Piovesan

Começou a nadar nas piscinas do Comple-
xo Esportivo Pedro Dell’Antonia em 1983 
aos 6 anos de idade. Competiu pela cidade 
até os 32 anos. 

Pelo município foi: Campeão dos Jogos Re-
gionais e Jogos Abertos do Interior (1990) 
por 15 anos consecutivos.

Pela Associação de Pais e Amigos da Na-
tação (APAN) foi: 

Campeão Paulista (1992) por 10 anos con-
secutivos, 

Campeão Brasileiro (1993, 1994, 1995 e 
1996) 

Campeão Sul-Americano (1998-1999).

Medalha de Prata no Pan Americano de 
1995 em Mar Del Plata (Argentina) ao lado 
de Fernando Scherer, Gustavo Borges e 
Eduardo Piccinini (4x100m livre)

Duas vezes o segundo nadador mais rápi-
do do mundo (1994-1995) aos 17 e 18 anos 
de idade

4º Lugar no Mundial da Espanha (1997)

4º Lugar Campeonato Mundial Universitá-
rio (1998)

 
Como o nome já implica, ser um embai-

xador por notoriedade, quer dizer ter con-
quistas e feitos de muita relevância, não 
somente pela cidade e na cidade, mas tam-
bém mundo afora. Estes escolhidos, mos-
tram em suas carreiras profissionais uma 
grandiosidade e potencial infindáveis. São 
diferentes em sua essência, e tem um amor 
incrível pela cidade, mesmo os não nascidos 
aqui, mas que doaram suas vidas pelo es-
porte Andreense e que foi em Santo André 
que parte de suas carreiras decolaram

Arilza Coraça

Sua trajetória em Santo André teve início 
em 1971, quando chegou como atleta para 
defender a equipe do ABC, atuando por ela 
até 1985, quando se aposentou aos 34 anos 
de idade. Durante este período também de-
fendeu a Seleção Brasileira, disputando o 
Mundial de 1975.

Por décadas em Santo André, foi assisten-
te de sua  saudosa e grande companheira 
Laís Elena Aranha no time Adulto, tendo 

uma parceria mais do que vitoriosa. Arilza 
também foi treinadora das categorias de 
base, faturando diversos títulos. De volta 
ao comando da equipe principal, Arilza vem 
mantendo um legado de meio-século a ser-
viço do esporte, com maestria. No Santo 
André/APABA  formou gerações de atletas 
que mantiveram viva a modalidade no país. 

Títulos como atleta pela Seleção Brasileira 

Vice-campeã do Torneio Internacional 
Feminino "Presidente Medici", disputado 
em São Paulo, no Brasil (1973); Campeã do 
Campeonato Sul-Americano Feminino, dis-
putado na Bolívia (1974). 

Pelos Clubes

Campeã do Torneio Preparação Feminino 
"Felicio Leonetti" (1971); 

Vice-campeã do Campeonato Paulista Es-
tadual Feminino (1971); 

Vice-campeã do Campeonato Paulista Es-
tadual Feminino (1972);  

Vice-campeã do Campeonato Paulista Es-
tadual Feminino (1973); 

Vice-campeã do Campeonato Paulista Es-
tadual Feminino (1974);   

Campeã do Campeonato Paulista Estadu-
al Feminino (1975); 

Campeã do Campeonato Paulista Princi-
pal Feminino da Grande São Paulo (1976); 

Campeã do Campeonato Paulista Estadu-
al Feminino (1976); 

Vice-campeã do Troféu Imprensa Femini-
no (1976); 
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Vice-campeã do Troféu Imprensa Femini-
no (1977);   

Campeã do Troféu Imprensa Feminino 
(1978);   

Vice-campeã do Campeonato Paulista Es-
tadual Feminino da Divisão Especial (1981); 

Vice-campeã do Torneio Internacional Fe-
minino das Estrelas (1981); 

Vice-campeã da Taça São Paulo Feminina 
"Troféu Engenheiro Reynaldo de Barros" 
(1982). 

Como Técnica  pela Seleção Paulista 

Campeã da categoria Sub-15 Feminina do 
Jovens Estrelas do Basketball (2019), dispu-
tado na capital paulista.  

Pela Seleção Brasileira 

Campeã do Campeonato Sul-Americano 
Infanto-Juvenil Feminino (1990), disputado 
em Pasto, na Colômbia.

Willian Carvalho da Silva

Começou a treinar vôlei no Clube de Rega-
tas Tietê (São Paulo). Em 1971 transferiu-se 
para Santo André, onde começou a treinar 
na equipe juvenil da Pirelli. No ano seguinte, 
foi convocado para seleção brasileira juvenil 
que venceu o Campeonato Sul-Americano. 
Em 1973 estreou na seleção brasileira adul-
ta. Ao longo dos anos 1970, jogou em clubes 
como o Randi e Aramaçan (Santo André) e 
Paoletti (Itália).

Nesse período conquistou - jogando pela 
seleção brasileira - a medalha de prata nos 
Jogos Pan-Americanos do México (1975) e 
San Juan (1979) e a medalha de ouro nos Sul-
-Americanos de 1975, 1977 e 1979. Em 1979 
voltou para Pirelli, onde venceu oito campe-
onatos Paulista seguidos (1981 a 1988). Em 
1982, sua geração começa a trilhar o cami-
nho de sucesso que alcançou hoje o voleibol 
brasileiro. Conquistou a medalha de prata 
no Mundial da Argentina (1982), perdendo 
a final para a fortíssima equipe soviética. O 
ápice, porém, foi nas Olimpíadas de Los An-
geles (EUA), em 1984, quando, ao lado de 
Xandó, Montanaro, Amauri, Domingos Ma-
racanã, Rui Campos do Nascimento (todos 
atuantes em Santo André) conquistou a 
medalha de prata. 

Participou de 4 Olimpíadas: 

Montreal 1976

Moscou 1980

Los Angeles 1984 - (Medalha de Prata)

Seul 1988

No auge da popularidade do vôlei nos anos 
1980, chegou a editar a Revista Saque, es-

pecializada em voleibol. 

Edson Luques Bindilatti

Começou a praticar atletismo aos 11 anos 
em Santo André. 

Edson praticou decatlo até 2009, quando 
deixou de competir devido a lesões. Como 
decatleta, foi nove vezes campeão brasilei-
ro, sendo seis como adulto.

Conquistou também títulos sul-america-
nos e até ibero-americano no decatlo. Em 
2000, descobriu o bobsled e passou a se 
dedicar à modalidade. Disputou quatro edi-
ções de Jogos Olímpicos - Salt Lake City 
2002, Turim 2006, Sochi 2014 e Pyeong-
chang 2018 Foi porta-bandeira da delega-
ção brasileira na Cerimônia de Abertura dos 
Jogos de Inverno de 2018.

*Bindilatti nos Jogos Escolares.

Giovanni Vianna

Nascido em Santo André, Giovanni vive 

uma ascensão meteórica no skate. Com a 

prancha sobre rodas fazendo parte da sua 

vida desde que tinha dois anos de idade e 

contando com o incentivo do pai, que sem-

pre que possível levava o jovem para as 

competições. 

Em 2013 fez parte da 1ª Equipe de Ska-

te de Santo André nos Jogos Regionais em 

Barueri e em 2017 representou novamente 

o município nos Jogos Abertos do Interior 

“Horácio Baby Barioni” realizado no ABC 

Paulista.

Competiu nos Jogos Escolares de Santo 

André por 2 anos seguidos, representando 

o Colégio Liceu Monteiro Lobato.

Os grandes resultados internacionais ge-

raram novas oportunidades para o jovem 

atleta. Contando com o patrocínio e o su-

porte de grandes marcas do cenário, o 

atleta passou a morar na Califórnia, nos Es-

tados Unidos, a partir de 2019, visando me-

lhorar a sua preparação para as grandes 

competições.

No entanto, a profissionalização no espor-

te veio mesmo apenas no final de 2020. Em 

novembro do ano passado, Giovanni Vianna 

foi anunciado como novo representante da 

marca Primitive, criada e administrada por 

um dos maiores nomes da história da moda-

lidade, o norte-americano Paul Rodriguez.

Do Parque Ana Brandão, em Santo André, 

para o Skate Park montado no Ariake Ur-

ban Sports Park, em Tóquio (Japão), dispu-

tou skate street pela primeira vez na histó-

ria de uma Olimpíada. 
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Soraia André César

Iniciou a prática de Judô aos 12 anos de 

idade (em 1976) na Associação de Judô Imi-

rim - São Paulo. É professora de Educação 

Física na Prefeitura de Santo André desde 

1988 (atuando como professora de judô), 

e é formada também em Psicologia (Pós 

Graduada em Psicopedagogia, Letras, Di-

reito Educacional e Psicodrama).

Faixa coral de Judô – 6º Dan

Soraia André, enfrentou o seu primeiro 

obstáculo quando decidiu entrar para o 

judô na década de 70 na Associação de 

Judô Imirim em São Paulo, pois o Governo 

Militar sancionou um decreto lei que proi-

bia as mulheres de disputar competições 

consideradas incompatíveis com as condi-

ções femininas como “luta de qualquer na-

tureza, futebol de salão, futebol de praia, 

pólo aquático, halterofilismo e beisebol”.

Porém Soraia não desistiu da sua gran-

de paixão e passou a treinar apenas com 

meninos, e com sua força e sua altura de 

1,70m, a colocava em pé de igualdade com 

os seus companheiros de treino. Em 1979, 

a lei foi revogada e no Brasil começou as 

organizações de competições de judô nas 

categorias femininas. 

Em 1980, Soraia disputou o primeiro 

Campeonato Mundial de Judô Feminino em 

Nova Iorque, EUA. Em 1983, no Pan Ameri-

cano de Caracas, na Venezuela, o primei-

ro Pan Americano com disputas de judô 

feminino, Soraia conquistou a medalha de 

bronze na categoria pesado, tornando – 

se pioneira em medalhas no judô feminino. 

Nos Jogos Pan Americanos de Indianápo-

lis - EUA, em 1987, o Brasil fez a sua me-

lhor campanha no judô feminino até então, 

com Soraia André conquistando a meda-

lha de ouro na categoria meio-pesado. 

Nas Olimpíadas de Seul, em 1988, judô fe-

minino passou a ser esporte de exibição, 

não valendo medalha, e Soraia participou. 

Soraia continuou no cenário internacional, 

participou do Mundial de judô em 1990 e 

foi bronze na categoria absoluto nos Jo-

gos Panamericanos de Havana – Cuba, 

conseguindo a sua classificação aos Jo-

gos Olímpicos de Barcelona - Espanha, em 

1992, que agora sim valia pódium. 

São mais de 45 anos de prática no Judô, 

10 medalhas de Campeonatos Brasilei-

ros, Campeã dos Jogos Pan Americanos 

(primeira mulher a ganhar uma medalha 

desta condecoração), participou de duas 

edições dos Jogos Olímpicos (Seul e Barce-

lona) e ainda é a primeira mulher negra a 

conquistar o Kodansha (mais alto grão de 

condecoração dentro da modalidade).

Principais Títulos:

12 anos integrante da Seleção Brasileira 

de judô

Integrante da primeira equipe brasileira 

de judô

10 vezes Campeã Paulista 

10 vezes Campeã Brasileira

Campeã Sul-americana

Campeã Pan-Americana

Campeã Brasileira – Máster – Categoria 

Meio-Médio – 2004

Participação em 3 Jogos Pan-America-

nos

Integrante da Equipe Pan-Americana

Vice Campeã Mundial Universitária 1990 

na Bélgica

Integrante da Equipe Olímpica em Barce-

lona em 1992

Autora do Livro: Japonegra - Uma histó-

ria de Superação, Fé e Amor.

Agraciada com o Título Cidadã Andreen-

se em 2016.

História no livro: “Atleta – Substantivo Fe-

minino” de Oscar Valporto

Homenagem – “Atleta Espetacular” (Ca-

nal Aberto de TV)

Homenagem – Dia Internacional da Mu-

lher (Assembléia Legislativa)

Foto no livro: “Mulheres Negras do Bra-

sil” – Schuma Shumah e Érico Vital Brasil – 

Lançado em Abril de 2007

Verônica Hipólito

A busca pela qualidade de vida foi um dos 
motivos que levou Verônica ao atletismo. 
Os pais, José Dimas e Josenilda, sempre in-
centivaram a prática esportiva para a ga-
rota começar a interagir mais com seus fa-
miliares, já que era muito tímida. 

Começou no esporte aos 10 anos (judô) e 
no atletismo como forma de reabilitação.

A atleta paralímpica brasileira conquistou 
as medalhas de prata e bronze nos Jogos 
Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de 
Janeiro, representando seu país nas provas 
de 100 metros e 400m na classe T38.   

Verônica também foi campeã mundial nos 
200m rasos e vice-campeã mundial nos 
100m rasos no Campeonato Mundial de 
Para-Atletismo Lyon 2013. Conquistou três 
medalhas de ouro e uma de prata nos Jo-
gos Pan-Americanos de 2015 em Toronto e 
três medalhas de prata nos Jogos Parapan-
-Americanos de 2019 em Lima. Além disso 
possui diversos títulos e recordes brasilei-
ros e sul-americanos das classes T38 e T37.
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BRASIL: UMA NAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO PARA O ESPORTE

3.1. História do Esporte Brasileiro

3
O Brasil é uma nação com grande re-

presentação esportiva no cenário mun-
dial, comparada ao seu dilema interno 
de conter uma população pouco ativa e 
saudável, segundo índices de pesquisas 
governamentais. De acordo com estas 
pesquisas, apenas 30% dos Brasileiros se 
declaram fisicamente ativos, sendo que 
mais de 47% da população é sedentária 

e 25% está em alto risco de adoecer.

Mesmo com este cenário, o brasileiro 
apresenta grande potencial esportivo, 
poder de superação e qualidade de en-
trega, se considerarmos os resultados 
dos últimos Jogos Olímpicos e a forma-
ção das delegações para jogos e campe-
onatos mundiais. 
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*Primeira Participação do Brasil em 
Jogos Olímpicos

1920 - Antuérpia/ Bélgica

Atletas: 21

Modalidades: 5 modalidades (natação, 
polo aquático, remo, saltos ornamentais e 
tiro esportivo)

Medalhas: 3 medalhas (1 de ouro, 1 de pra-
ta e 1 de bronze) 

Esta foi a primeira vez que o Brasil par-
ticipou dos Jogos Olímpicos. A cidade de 
Antuérpia, na Bélgica, recebeu uma dele-
gação composta por 21 atletas. Mesmo 
sendo uma experiência inédita, os brasilei-
ros conseguiram três medalhas, todas no 
tiro esportivo: duas individuais e uma por 
equipe. A missão verde-amarela enfrentou 
uma viagem de quase um mês a bordo do 
navio Curvello, cedido pelo Governo Fede-
ral. A cidade belga testemunhou, pela pri-
meira vez, a bandeira olímpica hasteada e 
o juramento dos atletas.

Guilherme Paraense, tenente do Exérci-
to, foi o responsável pela conquista do pri-
meiro ouro olímpico, no tiro rápido (25m) 
individual. Afrânio Antônio da Costa, que 
tinha fama de bom atirador, conseguiu a 
prata na pistola livre (50m) individual. Na 
mesma prova, só que por equipes, os dois 
ganharam o bronze junto com Sebastião 
Wolf, Fernando Soledade e Dario Barbosa.
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Porém, apesar da representatividade 
olímpica evidente, o Brasil ainda pode ser 
reconhecido como ‘o país do futebol’, uma 
vez que este mercado, representa quase 
1% do PIB Brasileiro de 1,5% do total de 
todos os esportes. Os dois terços asse-
gurados apenas pelo futebol tem grande 
influência no cenário internacional, com 
transferências de jogadores e escolinhas 
da modalidade espalhadas pelo mundo.

Mesmo com toda a potência do futebol, 
outros esportes aparecem com grande po-
pularidade no Brasil, como: skate, basque-
te, voleibol, handebol, automobilismo, judô 
e tênis. 

A prática amadora de esportes é muito 
popular e os clubes são seus maiores pro-
motores. Além das organizações priva-
das, vários governos estaduais e munici-
pais mantém estruturas esportivas tanto 
para a prática amadora, na forma de lazer, 
quanto na organização profissional em es-
tádios e outras estruturas.

No Brasil Colonial (1500-1822), as práticas 
esportivas dos índios e primeiros coloniza-
dores foram o arco-e-flecha, a natação, a 
canoagem, as corridas, a marcha e a equi-
tação, todas caracterizadas pelo utilitaris-
mo. Já no período imperial (1822-1889), o 
esporte ganhou espaço nas leis e decretos 
sobre Educação Física e Desportos, princi-
palmente sobre a natação, a equitação e a 
esgrima.

Capoeira

Conhecida internacionalmente como uma 
arte marcial tipicamente Brasileira, é uma 
expressão cultural trazida para o Brasil 
pelo povo africano escravizado no século 
XVI e permanece até hoje com grande re-
levância, tendo mais de 6 milhões de prati-
cantes no país.

Principais modalidades praticadas no país

 Futebol

O Brasil é uma das maiores potências do futebol mundial. Futebol e seus derivados 
como futsal, futebol society tem cerca de 30 milhões de praticantes e 60 milhões de 

fãs espalhados pelo país.

 Voleibol

É atualmente o segundo esporte mais popular do país, tem cerca de 15 milhões de 
praticantes. A principal competição do esporte  é a Superliga Brasileira de Voleibol.

  Basquete

O basquete brasileiro possui três campeonatos mundiais, (dois masculinos e um fe-
minino), além de cinco medalhas olímpicas: uma de prata e quatro de bronze. O bas-
quete tem cerca de três milhões de praticantes, cem (100) times profissionais e 35 

milhões de fãs, segundo a CBB.

 Skate

É um dos esportes mais praticados no Brasil, especialmente nas grandes cidades 
(metrópoles). Atualmente, é um dos países com o maior número de profissionais e 
amadores do esporte, tendo a segunda maior indústria de peças, equipamentos e 

roupas da modalidade. Nosso maior skatista, atualmente, é Bob Burnquist, conside-
rado o pai da “mega rampa”. Outro skatista brasileiro famoso é o andreense Sandro 

Dias, um dos poucos que conseguiram realizar o movimento “900”.

 Vela
Atletas Medalhistas: os marinheiros Robert Scheidt, Marcelo Ferreira e Torben e 

Lars Grael.

Outras modalidades praticadas
Natação / Atletismo / Tênis /Tênis de Mesa / Artes Marciais / Boxe / Capoeira / Judô / Jiu-Jitsu Brasileiro / Taekwondo / Automobilismo / 

Handebol / Surfe / Futebol de Areia / Futsal 

Esportes em crescimento

Rugby / Futebol Americano / Beisebol / Golfe
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O Brasil é muito ‘jovem’ no que diz respeito 
à organizar os esportes, a atividade física 
e a promoção à saúde. As primeiras regu-
lamentações surgiram na década de 1940, 
com um decreto que apresentava o Conse-
lho Nacional do Desporto, o qual determi-
nava algumas diretrizes básicas de como o 
esporte se daria no País.

Algum tempo depois, devido ao grande su-
cesso mundial do futebol brasileiro, começa-
ram a surgir leis que cuidassem do interesse 
do esportista e do espectador. Porém, ape-
nas em 1993 foi decretada como direito do 
cidadão a prática do desporto formal e in-
formal, reconhecendo assim, atividades de 
promoção à saúde como parte da vida de 
um cidadão.

Ainda tardiamente, o primeiro Ministério 
(instituição pública máxima de um setor) 
destinado exclusivamente ao assunto es-
porte foi criado apenas em 1995, com a 
instituição do Ministério dos Esportes, for-
matando toda uma cadeia de entidades de 
incentivo à prática pelo país.

Hoje, o Brasil atua na regulamentação do 
esporte com as seguintes entidades:

Secretaria Especial do Esporte do Minis-
tério da Cidadania 

É responsável por construir uma Política 

Nacional de Esporte. Além de desenvolver 

o esporte de alto rendimento, a Secretaria 

trabalha ações de inclusão social por meio 

3.2. Organizações Regulamentadoras do  Esporte no Brasil do esporte, garantindo à população o aces-

so gratuito à prática esportiva, qualidade 

de vida e desenvolvimento humano. A mes-

ma faz parte do Ministério da Cidadania e 

regulamenta também as secretarias esta-

duais e municipais.

Conselho Nacional do Esporte (CNE) 

É o órgão colegiado de deliberação, nor-

matização e assessoramento, diretamente 

vinculado ao Ministro da Cidadania, é parte 

integrante do Sistema Brasileiro de Des-

porto, tendo por objetivo buscar o desen-

volvimento de programas que promovam a 

massificação planejada da atividade física 

para toda a população, bem como a melho-

ria do padrão de organização, gestão, quali-

dade e transparência do desporto nacional.

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Comi-

tê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Tem a missão de representar os atletas 

olímpicos e paralímpicos, fortalecendo a in-

terlocução e a interação entre as partes. 

Responsável também por regulamentar 

Confederações de Esportes e distribuir a 

verba de apoio a este fim proveniente do 

governo (Caixa e Loterias).

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Comitê criado para apoiar e incentivar 

clubes na formação esportiva de esportes 

olímpicos e paralímpicos. Recebe verba go-

vernamental das mesmas fontes que o COB 

e CPB, porém, é uma autarquia e controla a 

própria destinação com programas de vin-

culação e incentivo aos clubes.

RELAÇÃO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO 
ESPORTE

Partindo dos planos de governo lançados 
a partir da Lei nº 9.615 de 1998, entende-se 
que o esporte pode ser reconhecido nas se-
guintes manifestações: 

I – Esporte educacional, praticado nos 
sistemas de ensino e em formas assiste-
máticas de educação, evitando-se a sele-
tividade, a  hipercompetitividade de seus 
praticantes, com a finalidade de alcançar o 
13 desenvolvimento integral do indivíduo e a 
sua formação para o exercício da cidadania 
e a prática do lazer; 

II – Esporte de participação (recreação e 
lazer), praticado de modo voluntário, com-
preendendo as modalidades desportivas 
praticadas com a finalidade de contribuir 
para a integração dos praticantes na pleni-
tude da vida social, na promoção da saúde 
e educação e na preservação do meio am-
biente; 

III – Esporte de rendimento, praticado se-
gundo normas gerais da Lei nº 9.615, de 
1998, e das regras de prática desportiva, 
nacionais e internacionais, com a finalida-
de de obter resultados e integrar pessoas 
e comunidades do País, e estas com as de 
outras nações. O desporto de rendimen-
to pode ser organizado e praticado: a) de 
modo profissional e b) de modo não-profis-
sional.

Nacional

E para reforçar estas manifestações o 
esporte é regulamentado em seu âmbito 
público Federal, pela Secretaria Especial 
do Esporte do Ministério da Cidadania (link 
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para site), que internamente é subdividi-
da por especialidade, responsabilidades, 
competências,  assunto e tipo de público. 
As subdivisões são: Secretaria Nacional de 
Alto Rendimento (SNEAR), Secretaria Na-
cional de Esporte, Lazer e Inclusão Social 
(SNELIS), Secretaria Nacional de Futebol e 
Direito dos Torcedores, Secretaria Nacional 
de Incentivo e Fomento ao Esporte (SENI-
FE), Autoridade Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD) e Secretaria Nacional do 
Paradesporto (SNPAR).

SNEAR - A Secretaria Nacional de Alto 
Rendimento executa ações para fortalecer 
o esporte competitivo e dar suporte aos 
atletas nacionais. Para isso, tem integração 
com diversas entidades esportivas, como o 
Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), o Comitê Brasi-
leiro de Clubes (CBC) e entidades que repre-
sentam o desporto escolar e universitário. 
O Bolsa Atleta, um dos maiores programas 
de patrocínio estatal do planeta, é uma das 
prioridades da SNEAR.

SNELIS - É competência da Secretaria Na-
cional de Esporte, Educação, Lazer e Inclu-
são Social a formulação e a implementação 
de programas esportivos-educacionais, de 
lazer e de inclusão social, em parceria com 
estados, municípios e o Distrito Federal. As 
ações são voltadas para crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e idosos, além de 
pessoas com deficiência, e sempre com o 
foco no exercício de uma cidadania ativa, 
com ênfase na população de regiões com 
alta vulnerabilidade social. A pasta também 
atua no incentivo a eventos e competições 
escolares e de participação. Entre 2017 e 
2019, 200 mil pessoas foram beneficiadas 
pelos programas e projetos da SNELIS, em 
230 municípios de todo o país.

A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa 
dos Direitos do Torcedor busca fortalecer o 
futebol como instrumento fundamental de 
cidadania, inclusão social e de fortalecimen-
to da identidade nacional. Para tanto, pla-
neja, elabora, acompanha e implementa po-
líticas públicas para o futebol profissional e 
amador, masculino e feminino, além de pro-
mover a defesa dos direitos do torcedor. 
Por meio do programa de inclusão social, o 
Seleções do Futuro, incentiva, desenvolve e 
democratiza o acesso à formação esporti-
va no futebol de crianças e adolescentes, 
meninos e meninas, dos seis aos 17 anos.

SENIFE - A Secretaria Nacional de Incenti-
vo e Fomento ao Esporte acompanha e mo-
nitora os resultados obtidos nos projetos 
esportivos e paraesportivos financiados 
mediante incentivos fiscais. Também atua 
na elaboração de estudos e pesquisas so-
bre fomento e incentivo ao esporte e busca 
melhorias permanentes na atualização do 
sistema de gestão e informação no âmbito 
da Lei de Incentivo ao Esporte.

ABCD - A Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem é um órgão de assistência di-
reta e imediata do Ministério da Cidadania. 
Foi criada em 30 de novembro de 2011 pelo 
Decreto nº 7.630, atualizado pelo Decreto 
nº 10.357, de 20 de maio de 2020, com a 
finalidade de fomentar a igualdade, a justi-
ça e a saúde dos atletas, sendo responsá-
vel pela implementação da Política Nacional 
de Combate à Dopagem, em conformidade 
com as regras e as convenções internacio-
nais sobre a matéria.

Tem como missão consolidar a cultura an-
tidopagem em âmbito nacional, por meio 
de ações de educação e controle em todas 
as manifestações esportivas, buscando o 

esporte limpo e saudável respeitando as normas e 
regramentos nacionais e internacionais. Além de tor-
nar o Brasil uma referência mundial na cultura anti-
dopagem, promovendo igualdade nas competições e 
disseminando os valores do jogo limpo.

SNPAR - A Secretaria Nacional de Paradesporto foi 
criada em Maio de 2020 com o objetivo de promover 
e articular ações Paradesportivas visando o aces-
so das pessoas com deficiência à prática esportiva 
em todas as suas manifestações, da iniciação ao al-
to-rendimento, em todas as faixas etárias e para as 
diversas deficiências independente do status dessa 
prática.

Sua missão é promover a articulação intersetorial 
de políticas dentro da Secretaria Especial do Esporte 
e entre outros ministérios, assim como, com a inicia-
tiva privada e o terceiro setor, a fim de alcançar o 
maior número possível de pessoas com deficiência.

Estadual

Em cada Estado do país, juntamente ao Governo 
Estadual, há um órgão, seja secretaria, diretoria, se-
tor, que tem por objetivo fomentar o esporte para 
todos no Estado, bem como na promoção da saúde 
e desenvolvimento de atletas em formação. Os pro-
gramas e projetos estaduais invariavelmente se re-
lacionam à formação esportiva, projetos sociais de 



3332

esportes competitivos, programas escola-
res de fomento ao esporte e ao lazer, e pro-
moção à saúde para todo o Estado. 

O governo estadual também prioriza 
construções e reformas de equipamentos 
esportivos que apoiam o esporte competi-
tivo em idades escolares e juventude (até 
19 anos), ficando o apoio ao alto rendimen-
to, exclusivamente para o âmbito Federal. 
Alguns programas estaduais de fomento 
ao esporte de formação incentivam e auxi-
liam cidades a desenvolverem seus atletas 
adolescentes e jovens, como por exemplo o 
Centro de Formação (Estado de São Paulo), 
explicado nos pontos 10 e 15 deste plano.

Municipal

As cidades do Brasil por meio de suas 
prefeituras, invariavelmente, possuem um 
órgão responsável (secretaria, diretoria, 
departamento, fundação), muitas vezes 
ligada ao lazer e cultura, que tem por res-
ponsabilidade disseminar o esporte no âm-
bito escolar, para todos os munícipes e na 
promoção à saúde, qualidade de vida e la-
zer.

Quanto à alimentar a cadeia de desenvol-
vimento de atletas, a responsabilidade do 
município seria criar escolinhas de esporte 
e alimentar a formação esportiva do Esta-
do. Porém, como não há uma regulamenta-
ção extremamente clara, e muitas vezes os 
programas federais e governamentais não 
correspondiam muito bem à essa lógica, é 
comum ver cidades que investem em espor-
te de formação e alto rendimento, além dos 
cuidados gerais com o munícipe.

Quanto às construções e reformas, o ide-
al seria que os municípios investissem nos 
equipamentos de fomento ao esporte para 

todos, à promoção da saúde, e ao desenvol-
vimento de escolas de formação esportiva, 
com uma possível pesquisa e instituição de 
programa de talentos para a formação es-
portiva. Mas, assim como nos programas 
e projetos, é possível ver cidades investin-
do em infraestrutura de formação e rendi-
mento.

Movimento olímpico no brasil - relação 
entre cob, cpb, cbc, confederações, fede-
rações e clubes.

Para coordenar, administrar e reunir as 
entidades esportivas nacionais, foram cria-
das as associações, federações estaduais 
e confederações brasileiras de esportes. 
Cada uma dessas instituições é responsá-
vel por uma modalidade esportiva especí-
fica (quando de grande representação) ou 
várias modalidades afins, como é o caso 
da Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos, que reúne os esportes natação, 
nado sincronizado, pólo aquático, saltos or-
namentais e maratona aquática. Outros 
esportes como o atletismo, o futebol, o vo-
leibol, o basquete e o judô possuem suas 
próprias entidades.

As confederações são sempre nacionais e 
representam as federações estaduais, que 
por sua vez são responsáveis pelos clubes, 
atletas, árbitros e técnicos federados. 

Comitês Nacionais

Os Comitê Olímpico e Paralímpico tem por 
responsabilidade a distribuição de verba 
proveniente do Governo Federal, via Lote-
rias e Caixa, bem como fomentar os espor-
tes Olímpicos e Paralímpicos juntamente às 
Confederações, estabelecendo estratégias 
para aumentar e melhorar a qualidade ge-
ral dos atletas que representarão o Brasil 

nos Jogos, bem como fortalecendo a for-
mação de técnicos desportivos de qualida-
de internacional e fomentando o jogo limpo 
e controlando o doping.

Confederação

As Confederações são organizações li-
gadas a sindicatos ou associações que re-
únem no mínimo três Federações Sindicais 
ou Associativas, sendo estas de uma mes-
ma categoria econômica ou profissional. 

Federações

As Federações dividem-se entre regionais 
e nacionais, como por exemplo, a Firjan, no 
RJ ou a Fiesp, em SP. Como propósito, as Fe-
derações são responsáveis por coordenar 
interesses comuns entre os sindicatos que 
fazem parte dela. É importante salientar 
que para ser criada, uma Federação pre-
cisa reunir no mínimo cinco sindicatos do 
mesmo setor, diferente das Confederações 
que precisam de apenas três.

De modo geral, as diferenças entre Con-
federação e Federação, está basicamente 
na organização hierárquica, isto é, a primei-
ra sendo de nível nacional e a segunda for-

mada por associações ou sindicatos locais. 
Contudo, ambas são responsáveis pelas 
mesmas competências apenas em grau de 
alcance diferentes.

Entidades de Práticas Desportivas

São instituições de prática esportiva, que 
desenvolvem atletas, além de terem pro-
gramas e projetos para seus sócios em 
relação à prática desportiva para todos, 
promoção à saúde e lazer, no setor priva-
do. Para poderem competir e participar de 
rankeamentos e possibilidades de promo-
ção de seus atletas, é obrigatório que este-
jam vinculados às federações e confedera-
ções das modalidades de seu interesse.

As federações regulamentam e organi-
zam competições estaduais que são clas-
sificatórias para as competições nacionais 
regulamentadas pelas confederações. Em 
relação à participações internacionais em 
competições excetuando os jogos olímpi-
cos e paralímpicos, os clubes arcam com 
parte destas, e algumas podem ser sub-
sidiadas pelas confederações e até mes-
mo o COB e o CPB, se estas instituições  
entenderem que os atletas estão no cami-
nho Olímpico/Paralímpico.

O financiamento do esporte no Brasil é 
um tanto complexo e com diversas frentes 
e possibilidades de recurso. Uma parte ex-
pressiva do investimento no esporte no Bra-
sil, hoje, provém de recursos públicos como 
destinação do orçamento da União, percen-
tual das loterias, emendas parlamentares e 
leis de incentivo.

Da mesma forma que as leis regulamenta-

doras, a destinação de verba federal para 
o esporte segue sendo relativamente nova, 
se considerarmos que apenas em 1969 foi 
decretada a lei de liberação de recursos 
das loterias para o esporte. Nos anos 2000 
mais verbas federais passaram a ser desti-
nadas para o esporte, e em 2007 foi lança-
do um plano de Lei de Incentivo ao Esporte, 
onde há renúncia fiscal por parte da União 

3.3. Fontes, Recursos e Investimento no Esporte
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para empresas que queiram investir em 
projetos específicos, por eles aprovados.

Os recursos provenientes do orçamento 
da União são destinados em sua maioria a 
planos e programas governamentais de dis-
seminação do esporte para todos e do la-
zer, e uma parte para distribuição de bolsas 
para atletas que obtêm resultados expres-
sivos nacionalmente e internacionalmente. 
O percentual das loterias esportivas é des-
tinado para o esporte de alto rendimento 
sendo transferido diretamente para as or-
ganizações regulamentadoras do esporte 
Olímpico e Paralímpico, como o COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro) o CPB (Comitê Paralím-
pico Brasileiro) e o CBC (Comitê Brasileiro de 
Clubes), que consequentemente, distribuem 
estas verbas entre confederações esporti-
vas (inclusive do desporto escolar e univer-
sitário) e clubes.

O Brasil também possui um processo de 
incentivo às organizações esportivas, des-
tinando verbas de renúncia fiscal federal e 
estadual para projetos aprovados. Basta 
uma organização sem fins lucrativos cum-
prir as exigências legais, captar empresas 
que queiram investir em seus projetos e ter 
seus projetos aprovados, que a União abdi-
ca de parte do imposto de renda desta em-
presa para incentivo ao projeto vinculado. 
Esta ação acelerou e transformou o cená-
rio esportivo brasileiro.

Recurso Via Patrocínio Direto

Além das diversas possibilidades recursos 
públicos e incentivados que uma instituição 
esportiva possui, ainda é uma possibilidade 
captar recursos diretos de empresas inte-
ressadas no assunto esporte ou no proje-
to elaborado. Este método é um dos mais 
utilizados no mundo todo, porém, no Brasil 

há a dificuldade dos setores de marketing 
‘entregarem’ às empresas patrocinadoras 
uma lógica precisa de retorno de investi-
mento, o que afasta muito as possibilidades 
de utilização desta forma.

Muitas empresas não entendem os concei-
tos morais e o aproveitamento promocional 
que o esporte, exceto o futebol, podem pro-
ver. Portanto, a criação da captação de re-
cursos via Lei de Incentivo Fiscal veio como 
uma fuga aos departamentos de marke-
ting de esportes olímpicos não conectados 
ao mundo do futebol, conseguirem verba 
para suas ações.  A verdade é que sempre 
haverá retorno de investimento, e boa par-
te das empresas viriam a se beneficiar des-
sa construção de marca conjunta que o es-
porte proporciona, mas ainda encontramos 
barreiras nesta ação.
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CONCEITUADA SANTO ANDRÉ
4

Para contar a história da região na 
qual Santo André está inserida, temos 
que retomar, de maneira sucinta, parte 
da história do Brasil Colonial. Nos primei-
ros anos dessa história os portugueses 
tinham grande preocupação em defen-
der as costas brasileiras de possíveis in-
vasões de franceses e holandeses, pois 
estes dois países não compartilharam da 
divisão expressa pelo Tratado de Torde-
silhas que dividiu o Novo Mundo, a terra a 
ser descoberta, entre portugueses e es-
panhóis. No início do século XVI os países 
que tivessem terras nas quais pudessem 
explorar as riquezas minerais, em espe-
cial ouro e prata, estavam à frente dos 
demais, pois estas eram as moedas cor-
rentes, indicadoras de riqueza. Explica-se 
dessa forma o interesse pelas terras des-
sa vasta colônia portuguesa.

Devido a vários ataques às suas terras, 
a partir de 1530, Portugal intensificou a 
colonização das costas brasileiras. Nes-
se contexto foi enviado, por ordem de 
D. João III, Rei de Portugal, Martim Afon-
so de Souza com a incumbência de fun-
dar vilas para fortificar o litoral. Aliada 
a essa história encontra-se a figura de 
João Ramalho, português que repre-
sentava, nesse momento, uma porta de 
entrada para o contato com os índios e 
para a colonização, pois ele conhecia al-
gumas tribos e conseguia se comunicar 
com elas. Em contrapartida a sua ajuda, 
João Ramalho solicitou, desde o início, 
que o local em que vivia, situado acima 
da Serra do Mar, fosse transformado em 
Vila. Sua petição foi negada durante vá-
rios anos, pois se pretendia povoar o lito-
ral e não o interior.

4.1. Importância no Esporte Nacional
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Seu pedido foi atendido apenas em 8 de abril de 
1553, quando foi criada a Vila pelo Governador Geral 
Tomé de Souza. O nome dado à Vila era Santo André 
da Borda do Campo. Nesse período, a busca de me-
tais impulsionou as entradas para o interior e a vila 
era um ponto de parada e descanso. 

A população esportiva de Santo André foi forma-
da somente a partir da chegada dos imigrantes no 
início do século 19, quando foi criada a Estrada de 
Ferro. Eram imigrantes europeus e brasileiros de 
outras partes do Brasil, que vieram trabalhar nas 
fábricas da cidade no século 19. A cidade crescia e 
as tecelagens constituíam-se na grande força eco-
nômica até meados da década de 1940, o pesado 
e perigoso trabalho eram quase sempre realizados 
por mulheres, pois para estas era pago metade do 
salário que se destinaria aos homens. 

O esporte era uma das formas de lazer para as 
horas de folga, porém, exclusivamente masculino. O 
futebol para uns, a bocha para outros. No entanto, 
aos poucos, outros esportes começaram a entrar 
em cena, com a fundação de diversos clubes sociais 
e esportivos, trazendo as mulheres para a prática 
esportiva, como no caso do vôlei, basquete e atle-
tismo.

Em sua origem, a grande maioria dos clu-
bes foi fundada em torno do desejo de um 
grupo de pessoas em praticar uma deter-
minada atividade esportiva, esta prática, 
aliada às suas competições decorrentes, 
transformaram essas entidades nos maio-
res formadores de atletas do país.

Paranapiacaba, as Primeiras Atividades 
Desportivas e Berço do Futebol

Diário do Grande ABC, em 1998, informa 
que “segundo historiadores de Santo An-
dré, Paranapiacaba, em 1900, com a fun-
dação do Clube Sociedade Recreativa Lyra 
Serrano, construiu o Primeiro Campo de Fu-
tebol do Brasil, considerado assim, o Berço 
do Futebol do País. Além disso, o Lyra Ser-
rano é o terceiro clube mais velho ainda em 
atividade no país, perdendo somente para 
o Esporte Clube Rio Grande, do Estado do 
Rio Grande do Sul, e para a Associação 
Atlética Ponte Preta, de Campinas, ambos 
de 1900.”

Fundação do Clube Sociedade Recreati-
va Lyra Serrano - 1900

Já na Revista Aqui, edição n. 35, maio de 
2014 (Ribeirão Pires), de autoria de Augus-
to Liochi, afirma que “O atual União Lira 
Serrano se deu após a fusão de dois clu-
bes distintos: o Serrano Athlético Club e a 
Sociedade Recreativa Lira da Serra, am-
bos fundados em 1903, na Vila Ferroviá-
ria do Alto da Serra, hoje Paranapiacaba. 
Em 1936 as duas agremiações uniram-se 
passando a denominar Sociedade Recrea-
tiva e Desportiva União Lira Serrano, ten-
do como principal objetivo entretenimen-
to aos funcionários da São Paulo Railway 
– posteriormente Estrada de Ferro Santos 
a Jundiaí – e a seus familiares que ali resi-
diam. Os principais patrimônios do Clube 

eram o seu campo e a sede social. Constru-
ídos no final do século 19, e segundo alguns 
historiadores e pesquisadores, um dos pri-
meiros campos de futebol com medidas 
oficiais a ser construído no Brasil.

Fundação do Corinthians F.C. de Santo André - 1912

Segundo consta no livro “Corinthians Futebol Clube 
Santo André, o Galo Preto da Vila Alzira”, de autoria de 
Pascoalino Assumpção, no início de 1912 fundou-se o  
Corinthians FC e Santo André para a prática do futebol. 

Primeiro de Maio Futebol Clube, campeão da Segundona em 1926.
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Fundação do Primeiro de Maio Futebol 
Clube – 1913

Segundo reportagem do jornal Diário do 
Grande ABC, em 18 de agosto de 1913, a 
partir de operários italianos que se encon-
travam periodicamente para jogar futebol, 
esporte anteriormente praticado apenas 
pela elite. A equipe entrou para a história ao 
ser a primeira do Grande ABC a participar 
do Campeonato Paulista de Futebol. Em 
1940 o clube perdeu o campo de futebol e 
começou a estimular as práticas de quadra: 
vôlei, basquete e futebol de salão, que em 
1956 se destacou e ajudou a expandir a mo-
dalidade no Brasil. A natação, tênis e xadrez 
também chegaram junto a estas novas mo-
dalidades.

Fundação do Clube Atlético Rhodia – 1925

Ademir Médici, repórter e historiador, em 
2018, reportou que o clube foi fundado nos 
altos do Cine Carlos Gomes. Mudou para a Rua 
Coronel Oliveira Lima. Fez história na Aveni-
da dos Estados, esquina com a Rua Oratório. 
Ali ficava o campo de futebol, ao lado do gi-
násio poliesportivo e demais dependências.” 
Destaque as equipes de vôlei que atuaram 
pelo clube.

Fundação do Clube Atlético Aramaçan – 
1930

O Clube Atlético Aramaçan foi fundado 
num sábado, 6 de agosto de 1930. Nasceu 
como clube esportivo voltado, de imediato, 
ao remo e natação, já que seus idealizado-
res tiveram o apoio dos irmãos Guazzelli, 
donos da área Vila América onde o Guarará 
formava o famoso lago. “O nome “Arama-
çan” foi sugestão de Quirino Motta Júnior. 
Foi buscada em dicionário. Quis o autor en-
contrar o nome de um peixe, já que o clube 

nascente se dedicaria a esportes náuticos.

Inauguração do Complexo Esportivo Pe-
dro Dell’ Antônia - 1959

Inaugurado em 17 de outubro de 1959 
para as competições dos Jogos Abertos do 
Interior. Foi construído em uma área total 
de 1867m² e custou cerca de 80 milhões de 
cruzeiros, à época. Com capacidade para 
aproximadamente oito mil pessoas, abriga-
va em seu conjunto, uma piscina olímpica 
com torre de saltos, quadras de tênis, giná-
sio, campo de futebol e pista de atletismo. 
Nome dado em homenagem ao Prefeito da 
cidade nessa época (1956 à 1959). 

Inauguração do Estádio Municipal Bruno 
José Daniel - 1969

O Estádio Bruno José Daniel ou oficialmen-
te Estádio Municipal Bruno José Daniel é um 
estádio poliesportivo localizado na cidade 
de Santo André inaugurado em 15 de no-
vembro de 1969 com a realização do Tro-
féu Brasil de Atletismo. 

Em 14 de dezembro de 1969 foi realizado 
o primeiro jogo de futebol no local, com um 
amistoso entre as equipes do EC Santo An-
dré e SE Palmeiras, que na época era o atual 
campeão da Taça Roberto Gomes Pedrosa. 

O nome do Estádio foi uma homenagem a 
Bruno Daniel que foi vereador por três legis-
laturas seguidas, de 1952 a 1964. 

Criação dos Centros Esporti-
vos e Recreativos - CEARs, em 1977 
Centros Comunitários, em 1989 
Centros Educacionais de Santo André – 
CESAs, em 2001

Os Centros Esportivos e Recreativos – CE-
ARs foram um marco no estímulo ao espor-

te na cidade. Com projeto arrojado para a 
época, levaram esporte, lazer e cultura a di-
ferentes pontos da cidade. 

Inaugurada em fevereiro de 1978 a EMEIEF 
Professora Maria da Graça de Souza, ante-
riormente chamada CEAR Vila Floresta, se-
guia um padrão de oito salas de aula, salão 
comunitário com palco, cozinha, diretoria, 
piscina, minipista de atletismo e quadras 
poliesportivas. Em 1989 houve a criação 
dos Centros Comunitários que estavam li-
gados à Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes. 

Em 1997, o Departamento de Cultura, o 
Departamento de Esporte e o Departa-
mento de Lazer saíram da Secretaria da 

Educação, assim os Centros Comunitários 
ficaram sob responsabilidade da Secretaria 
de Cultura, Esportes e Lazer. 

Em 2001 ocorreu o retorno dos Centros 
Comunitários para a Secretaria de Educa-
ção, agora passam a ser denominados de 
Centros Educacionais de Santo André – CE-
SAs. Nestes foram feitas renovação paisa-
gística e atendimento com nova proposta 
envolvendo alunos das EMEIEFs, Creches e 
comunidade local. Assim, conta no espaço 
com EMEIEF, Creche, Centro Comunitário, 
Biblioteca, pista de caminhada, área de con-
vivência, piscina, quadra poliesportiva, onde 
são desenvolvidas atividades esportivas, 
artísticas, culturais e de lazer.

4.2. Grandes feitos e conquistas

Clube Atlético Rhodia - 1946
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Na década de 1950 as Tecelagens cedem o 

lugar às Indústrias Metalúrgica, Mecânica, Au-

tomobilística e de Autopeças. Entre elas já se 

encontravam em atividade a Firestone, Pirelli, 

Cofap, Atlantis, Laminação de Metais, General 

Eletric, Fichet, etc.

Buscava-se modernizar a cidade através 

de Planos de Abertura de novas vias de aces-

so a bairros mais distantes, pavimentação 

de todas as ruas do centro, manutenção de 

uma rede de transporte coletivo de 130 car-

ros, organização de entidades e associações 

culturais, entre outras medidas. Santo André 

também se preparava para os festejos do IV 

Centenário da Fundação da Vila de Santo An-

dré da Borda do Campo. 

Em 1941 criou-se uma nova entidade: a Liga 

Andreense de Futebol, sendo que a modalida-

de ganhava em organização e iriam viver gran-

des momentos, revelando muitos jogadores. A 

profissionalização era iminente, tanto que o 

Corinthians FC de Santo André se profissiona-

lizou em 1949 e o Santo André FC em 1967. No 

início dos anos 1970, observou-se uma nova 

fase do esporte, este deixou seu caráter ama-

dorístico e foi tomando ares profissionais.

Profissionalização do Santo André F.C

O futebol brasileiro, depois da má campanha 

na Copa do Mundo de 1966 realizada na Inglater-

ra, iniciava uma nova escalada com o objetivo de 

recuperar o prestígio ainda recente do bicampe-

onato mundial conquistado em 1958 e 1962.

Mas ao falar-se em futebol profissional na-

quele ano, quem conseguiria vislumbrar qual-

quer vínculo entre esse esporte e o município 

de Santo André?  Aquela situação incomodava 

alguns dirigentes do futebol amador do muni-

cípio, em especial o Sr. Wigand Rodrigues dos 

Santos, eleito Presidente da Liga Santoandre-

ense de Futebol em 15 de março de 1967.

Sua gestão à frente daquele órgão revolu-

cionou o combalido futebol amador da cidade 

e já naquele ano Santo André passou a contar 

com 156 clubes filiados à Liga e à Federação 

Paulista de Futebol, realizando campeonatos 

amadores em três divisões. Segundo Thomaz 

Mazzoni, o “Olimpicus”, cronista esportivo de “A 

Gazeta Esportiva” e um dos mestres do jorna-

lismo esportivo da época, tratava-se do maior 

campeonato amador do mundo.

Com tal sustentação, a Liga Santoandreense 

de Futebol, sempre por iniciativa de seu Presi-

dente, passou a realizar gestões para a cria-

ção de um clube de futebol profissional que 

estivesse plenamente identificado com a cida-

de. Superada a fase inicial de conversações, a 

Liga convocou em um de seus boletins do mês 

de agosto a presença de esportistas para 

uma reunião na sua sede, na Rua Gertrudes de 

Lima. Naquela reunião, em agosto de 1967, co-

meçava a nascer o Santo André Futebol Clube. 

Entre os planos e a ação, transcorreu um mês. 

Foi convocada uma assembleia para o dia 18 

de setembro de 1967, a ser realizada na sede 

do Tiro de Guerra 285, localizada na Av. Anto-

nio Cardoso, ao lado da Estação Ferroviária de 

Santo André.

Numa noite chuvosa, com a presença de 263 

fundadores, surgiu oficialmente o Santo An-

dré Futebol Clube. A ata lavrada fundamen-

tava as razões da fundação ao mencionar em 

seu texto: “Motivada não só pelas condições 

excepcionais que oferece a cidade, como tam-

bém por ser antiga aspiração da população.”

A importância da Liga Santoandreense de 

Futebol na criação do clube pode ser medida 

pelo fato de constar na mencionada ata como 

local de fundação e endereço do Santo An-

dré Futebol Clube a Rua Gertrudes de Lima, nº 

396, sede daquela entidade, embora a assem-

bleia houvesse sido realizada nas instalações 

do Tiro de Guerra. Havia a necessidade de real 

e completa integração com a cidade, não só 

pela divulgação daí decorrente, mas também 

como forma de agregar todos os andreenses 

em torno do novo clube, adotando-se assim o 

nome Santo André Futebol Clube.

Da mesma forma, ficou definido que o novo 

clube deveria receber as cores presentes na 

bandeira da cidade (verde e amarelo) e o seu 

distintivo seria semelhante ao brasão do Muni-

cípio. O distintivo seria composto pela cruz de 

Santo André (brasão oficial da cidade), enci-

mado pela sigla SAFC.

A estrutura de manutenção de uma equipe 

não era a mesma dos antigos clubes de vár-

zea. Normalmente por trás de uma grande 

equipe existia um apoio tanto da iniciativa 

privada como do poder público. Esta parce-

ria parecia dar certo naqueles anos de inves-

timentos fartos, onde o amor ao esporte era 

bastante cultivado. 

O Clube Atlético Pirelli des-
pontava com equipes de 
projeção internacional, o 
SESI possuía atletas que dis-
putavam Olimpíadas e o E.C 
Santo André, da Segunda Divi-
são passou à Principal em 1981 e 
em 1983 foi o quarto classificado 
no Campeonato Paulista. A maior 
conquista do clube foi em 2004 
com o título da Copa do Brasil, ven-
cendo o C.R Flamengo em pleno Es-
tádio Maracanã, conquistando a vaga 
para a Taça Libertadores da América  
no ano seguinte.  
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Em Santo André, mesmo nos anos 1980, este 

sistema vigorou e garantiu vitórias no voleibol 

masculino, voleibol feminino, ciclismo, atletis-

mo, boxe, basquete masculino, basquetebol 

feminino, e futebol. 

   Há de se destacar também que a cidade 

foi cenário de muitos eventos internacionais 

como, por exemplo, a final do Campeonato Sul 

Americano Interclubes de Voleibol Masculino, 

onde o Clube Atlético Pirelli derrotou a equipe 

argentina do Club Ferrocarril diante de um pú-

blico de 12 mil pessoas, o dobro da capaci-

dade do Ginásio Principal do Comple-

xo Esportivo Pedro Dell’Antonia. 

Na mesma época, a Seleção 

Feminina de Voleibol ven-

ceu a Seleção do Peru 

de virada, por 3 a 2, 

na decisão pelo Título 

Continental.

O Basquete Fe-

minino Andreense 

também teve sua 

marca no início da 

década de 1960 

até 1975 onde o C.A 

Pirelli comandava 

seus treinos no Giná-

sio Pedro Dell’Antonia. 

Na década de 1980 ou-

tras atletas foram for-

madas nesse espaço, como 

Marta, Leila e Vivian que brilha-

ram ao lado de Janeth, Hortência, 

Paula, Branca e cia, como relembrou a 

saudosa e querida Laís Elena Aranha em en-

trevista ao Jornal Diário do Grande ABC no 

momento da reinauguração em 2008. Santo 

André tem um vínculo maravilhoso com o bas-

quetebol feminino, tudo começou com o Clube 

Atlético Rhodia que disputou pela primeira vez 

o Campeonato Paulista Feminino da Capital, 

em 1947, depois com o Clube Atlético Pirelli, Pri-

meiro de Maio FC, Clube Bochófilo, Corinthians 

FC de Santo André, Associação Desportiva 

Santo André e Associação dos Pais e Amigos 

do Basquetebol. 

Suas principais conquistas foram: 

Campeão Estadual (1966, 1975, 1976,1995, 

2011, 2016, 2017, 2018), 

Campeão Sul-Americano de Clubes (1999),

Campeão Nacional (1999), 

Campeão da 1ª Liga de 

Basquete Feminino - 

LBF (2010/11) 

Terceiro Lugar na 

Liga de Basquete 

Feminino - LBF 

(2019).

É impossível 

versar sobre o 

esporte na re-

gião do ABC e 

não retratar os 

resultados dos 

atletas da cidade 

e suas participações 

nos Jogos Regionais 

da 1ª Região Esportiva 

e Jogos Abertos do Interior 

“Horácio Baby Barioni", even-

tos realizados pela Secretaria de 

Esporte do Estado de São Paulo. 

Os Jogos Regionais iniciaram suas atividades 
em 1950, na cidade de Presidente Prudente, e 
teve Santo André como sede por cinco edições.

Os JAI existem desde 1936, sendo uma com-

O Basquete Feminino 
Andreense também teve 

sua marca no início da década 
de 1960 até 1975 onde o C.A Pirelli 

comandava seus treinos no Ginásio 
Pedro Dell’Antonia. Na década de 1980 
outras atletas foram formadas nesse 
espaço, como Marta, Leila e Vivian que 
brilharam ao lado de Janeth, Hortência, 
Paula, Branca e cia, como relembrou a 
saudosa e querida Laís Elena Aranha 

em entrevista ao Jornal Diário do 
Grande ABC no momento da 

reinauguração em 2008. 

petição idealizada por Horácio Barioni, o Baby, 
que tinha a ideia de uma grande competição 
interiorana que reunisse amadores de todos 
os cantos, em clima de lealdade e confraterni-
zação. A cidade que se interessou pelo projeto 
foi Montes Claros Alto, sede do primeiro even-
to e de onde sai até hoje a tocha simbólica. Os 
Jogos Abertos do Interior representam gran-
de estímulo à prática esportiva, descoberta 
de novos talentos, desenvolvimento de atletas 
e equipes competitivas das cidades do Interior 
do Estado de São Paulo

Santo André iniciou sua participação em 
meados da década de 40. Os equipamentos 
esportivos, no entanto, eram ineficientes, o 
que levou à construção em tempo recorde do 
Complexo Esportivo Pedro Dell’ Antônia. Esse 
evento foi disputado por 160 delegações de 
municípios de sete estados brasileiros, contan-
do com 4.300 atletas. Desde 2008, a compe-
tição é estruturada em duas divisões (1ª e 2ª) 
e atualmente a competição conta com as se-
guintes modalidades: Atletismo, Atletismo PCD, 
Basquetebol, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ci-
clismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artís-
tica, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Kara-
tê, Kickboxing, Luta Olímpica, Malha, Natação, 
Natação PCD, Skate, Supino Raw, Taekwondo, 

Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e 
Xadrez, sendo que em uma das edições atingiu 
o número de 17.000 mil participantes de 220 
municípios do Estado de São Paulo.

Santo André nos Jogos Abertos do Interior 
“Horácio Baby Barioni”

A cidade, com seus representantes compe-
tindo em diversas modalidades, demonstra 
sua potencialidade nos esportes.

Santo André já obteve o título de Cam-
peã Geral dos Jogos Abertos do Interior 
por 12 vezes: 1970, 1972, 1976, 1977, 1980, 
1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988 e 1996 e 
Vice-Campeã Geral por dez vezes, além de 
cerca de 150 troféus ao longo destes anos.  
Sediou o evento nos anos de 1959, 1985 e 
em 2017, através do Consórcio Intermunici-
pal do Grande ABC.

Time de handebol vice campeão dos  
Jogos Regionais de 1988.
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4.3. Administração Pública no Esporte

Santo André sempre foi referência no es-
porte nacional, com atletas de alto nível que 
por muitas vezes representaram o país nos 
Jogos Olímpicos, e este é resgate buscado 
na atual gestão, aliado ao investimento na 
formação de jovens alinhando formação 
esportiva com integração social. 

A cidade é orientada administrativamen-
te pela sua Prefeitura, sendo a Secretaria 
de Esporte e Prática Esportiva (SEPE), sua 
entidade mantenedora do esporte e pro-
moção à saúde para os munícipes. A SEPE 
é uma organização pública, vinculada à Pre-
feitura e subalterna à seus preceitos orga-
nizacionais, que tem por atribuições e obje-
tivos:

Promover a democratização do acesso 
ao esporte por meio do fortalecimento da 
participação ativa das comunidades orga-
nizadas, associações esportivas, iniciativa 
privada e munícipes em geral. A secretaria 
também planeja e desenvolve ações de fo-
mento e incentivo à prática esportiva e de 
atividade física, por meio de projetos e po-
líticas públicas com investimento contínuo 
em mão de obra qualificada, infraestrutura 
e eventos, ampliando e facilitando o acesso 
inclusivo e global para a promoção da saú-
de e bem-estar do munícipe.

Sobre As Gerências E Organização Inter-
na Da SEPE

A Gerência de Formação e Rendimento Es-
portivo, organiza e desenvolve os progra-
mas da Formação Esportiva, das Catego-
rias de Base, das Equipes Representativas 
bem como do Alto Rendimento Esportivo 
do município, abarca os projetos via Lei de 

Incentivo, Emendas Parlamentares e afins 
nas supracitadas áreas de atuação. O obje-
tivo desta gerência é oferecer e desenvol-
ver o esporte como ferramenta de inserção 
social, assim como detectar novos talentos 
nas modalidades e encaminhar as equipes 
de competição da cidade possibilitando o 
fomento das equipes representativas e de 
alto rendimento. Em consonância com o ob-
jetivo da Gerência, está também a organi-
zação e desenvolvimento de eventos espor-
tivos como festivais, campeonatos e afins. 
A Gerência de Formação e Rendimento Es-
portivo é composta de professores que de-
sempenham a função de coordenadores e 
assistentes pedagógicos, além disso na sua 
composição contamos com coordenadores 
de modalidade esportiva, técnicos e profes-
sores de diversas modalidades, preparado-
res físicos, todos graduados em Educação 
Física, além de fisioterapeutas e médicos.

A Gerência de Esporte Participativo e Prá-
tica Esportiva, através do Programa Mo-
viMente, Projeto Praticando Saúde, Proje-
to Inverno Verão, Projeto Natação Total e 
Projeto Agita Santo André tem como obje-
tivo a promoção integral à saúde através 
dos benefícios físicos, emocionais, afetivos, 
psicológicos e sociais da atividade física aos 
munícipes acima de 16 anos, adultos, idosos, 
pessoas com deficiências, evitando a sele-
tividade e a hipercompetitividade de seus 
participantes, além de contemplar modali-
dades e respectivos públicos que sintetizem 
atividades físicas que representem valores 
da nossa identidade cultural. Proporciona o 
acesso às diferentes possibilidades da prá-
tica de atividades físicas em grupo como gi-
nástica, pilates, hidroginástica, caminhada, 

natação adaptada, vivências esportivas 
como o voleibol e natação para promoção 
de saúde e qualidade de vida. Oportunizan-
do a apropriação dos diferentes espaços e 
territórios da cidade para a prática de ati-
vidades físicas orientadas como parques, 
praças e associações. Além de possibilitar a 
socialização através de atividades lúdicas, 
culturais e de lazer.

Ambas gerências contam ainda com o 
apoio de um Setor de Eventos, para orga-
nizar os principais e maiores eventos públi-
cos da cidade de Santo André, como os Jo-
gos Escolares, os Jogos da Terceira Idade, a 
Meia Maratona de Santo André e mais.

Ainda sobre subdivisões de trabalho in-
terno da SEPE, temos a Gerência Adminis-
trativa, que organiza as funções meio da 
secretaria, especialmente em relação às 
demais entidades da prefeitura e à própria 
prefeitura. Esta gerência lida com ativida-
des como, operação e manutenção de equi-
pamentos esportivos, financeiro, planeja-
mento e recursos humanos, secretariado, 
mapeamento da cidade, funções burocráti-
cas em relação à projetos de emendas par-
lamentares e impositivas, e toda e qualquer 
outra atividade de cunho administrativo 
que se torne necessária.

Outras Organizações Públicas Do Esporte

A Região do Grande ABC dispõe de um ór-
gão de governança pública intitulado Con-
sórcio Intermunicipal do Grande ABC, for-
mado por seus 7 municípios. O Consórcio foi 
constituído como uma associação civil de 
direito privado em 19 de dezembro de 1990 
para atuar como órgão articulador de polí-
ticas públicas setoriais. As cidades consor-
ciadas se reúnem por eixo e grupos de tra-
balho para gestão dos temas essenciais da 

política pública regional, sendo que um deles 
desenvolve especificamente ações volta-
das ao esporte.

Eixo Educação, Cultura, Esporte, Lazer

Tem como objetivo promover a realização 
integral do ser humano por meio da educa-
ção de gerações criativas, inovadoras, au-
tônomas e críticas. 

Ações

• Implantar o Plano Regional de Melhoria 
da Educação

• Integrar as ações de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer em espaços multiu-
so para crianças, jovens, adultos e ter-
ceira idade

• Ampliar a educação de jovens e adultos 
articulando escolaridade e profissiona-
lização

• Promover a Educação para as compe-
tências criativas 

• Investir na formação esportiva, poten-
cializando os espaços regionais

• Consolidar o Plano Regional de Cultura

Um dos principais objetivos do consórcio é 
a organização de um planejamento regional 
de médio e longo prazo, visando potenciali-
zar as iniciativas municipais para garantia 
de um melhor e mais harmônico desenvolvi-
mento regional. O principal instrumento para 
este planejamento estruturado é o Plano 
Plurianual de Ações Regional (2019-2021), 
também conhecido como PPA-Regional. 
Este Plano possui ações nos mais diversos 
eixos, incluindo as do turismo regional com 
a utilização sustentável do patrimônio na-
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tural, cultural e histórico, com suporte e in-
fraestrutura compatíveis e com destaque 
aos segmentos turísticos do ecoturismo, 
negócios, eventos, esporte, cultural e gas-
tronômico.

Acordos E Relações Com  Organizações 
Desportivas Da Cidade

É muito comum secretarias esportivas das 
cidades terem acordos, convênios e parce-
rias com outras entidades e organizações 
esportivas, especialmente pela dificuldade 
orçamentária que aparenta uma barreira 
no desenvolvimento esportivo. Com Santo 
André não é diferente, pois habitualmente, 
estes acordos aparecem para fortalecer a 
capacidade de disseminação do esporte e 
da promoção à saúde na cidade.

A SEPE estabeleceu algumas parcerias 
importantes para ações e vem trabalhando 
para que mais acordos ocorram, facilitando 
o acesso ao esporte pelos munícipes. Segue 
abaixo alguns do acordos mais notáveis:

Entidades de Prática Esportiva;

Compete ao município estimular e apoiar 
as entidades e associações da comunidade 
dedicadas às práticas esportivas através 
de acordos como utilização de espaços fí-
sicos e Convênios entre modalidades. No 
Plano de Trabalho assinado entre as par-
tes, deverá constar termo de compromisso 
com atletas, inclui-se ajuda de custo para 
transporte e alimentação. 

Federações e Confederações de dalida-
des Esportivas

Com relação ao esporte de rendimento e 
de alto rendimento, poderá o município de-
senvolver suas ações com a participação 

da iniciativa privada, do Estado ou da União, 
na forma que a lei estabelecer. Nesse caso 
o Clube ou Associação deverá ser Filiada à 
uma Federação ou Liga (Estadual ou Nacio-
nal) para disputa de campeonatos oficiais 
em parceria.

Outras Secretarias e Departamentos da 
Prefeitura;

Manter um bom relacionamento interno 
na prefeitura é um dos pilares da secreta-
ria de esportes, assim como da própria pre-
feitura, pois facilita o andamento de mui-
tas ações e integra de fato ações que são 
similares em objetivos, trazendo grandeza, 
melhor especificidade e maior captação de 
munícipes participantes.

Órgão Público Para A Pessoa  
Com Deficiência

Secretaria da Pessoa com Deficiência

O acesso à informação, aos bens e ser-
viços de nossa cidade, bem como a plena 
participação nos assuntos comunitários, é 
direito de todo cidadão, inclusive daqueles 
que têm alguma deficiência ou condição de 
mobilidade reduzida – permanente ou tem-
porária. 

A Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclu-
são (LBI), em seu Art. 2º define: 

“considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo pra-
zo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participa-
ção plena e efetiva na sociedade em igual-
dade de condições com as demais pessoas”.

A LBI, ou “Estatuto da Pessoa com Defici-
ência”, tem como base a Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, o primeiro tratado internacional de di-
reitos humanos a ser incorporado pelo or-
denamento jurídico brasileiro com o status 
de emenda constitucional. Consideramos 
urgente o estabelecimento de políticas pú-
blicas voltadas ao atendimento e garantia 
dos direitos das pessoas com deficiência, 
a adequação dos espaços públicos e cole-
tivos às diretrizes de acessibilidade e dese-
nho universal vigentes, e o fomento à uma 
cultura de inclusão em nossa cidade. 

Atividades: Criação da Secretaria da Pes-
soa com Deficiência.

Em 2019, a Prefeitura de Santo André deu 
um importante passo na promoção da equi-
dade da pessoas com deficiência e mobili-
dade reduzida com a criação de uma pasta 
exclusiva para cuidar do tema: A Secreta-
ria da Pessoa com Deficiência. A Secretaria 
tem como objetivo promover, em condições 
de igualdade, o exercício dos direitos e liber-
dades fundamentais da pessoa com defi-
ciência, visando a inclusão social também 
desta parcela da população.

Avatar tradutor virtual de LIBRAS no site 
da Prefeitura

O site da Prefeitura de Santo André im-
plantou uma ferramenta que traduz texto 
para Libras, a Língua Brasileira de Sinais. O 
projeto da Secretaria de Inovação e Admi-
nistração, em parceria com a Secretaria da 
Pessoa com Deficiência, tem como objetivo 
a inclusão de pessoas surdas ou com defici-
ência auditiva. Ao entrar na página, o ícone 
de acessibilidade em azul ao lado direito da 
tela indicará o tradutor do site. Quando ati-
vado, basta selecionar o texto com o cur-
sor do mouse, para que o intérprete 3D, o 
Hugo, traduza os itens textuais em gestos 

de Libras. O usuário também tem a opção 
de alterar o tradutor para o lado esquerdo 
e modificar a velocidade da tradução.

É comum que surdos ou pessoas com de-
ficiência auditiva tenham baixa escolarida-
de e problemas de alfabetização, e por isso 
enfrentam dificuldade em compreender o 
português escrito. Desta forma, a nova fer-
ramenta permite que este público acesse 
os serviços do site da Prefeitura de manei-
ra mais fácil e inclusiva.

Quarentena - Carteirinhas de livre acesso 
para Pessoas com Deficiência

Durante a quarentena pessoas com defi-
ciência, principalmente intelectual ou com 
TEA (Transtorno do Espectro Autista), ti-
veram dificuldade de usar máscara porque 
a condição cognitiva impede a compreen-
são da importância da proteção - que pode 
gerar desconforto e desencadear, inclusive, 
crises de pânico, nervosismo e falta de ar, 
entre outros.

A Lei Federal nº 14.019/2020, em vigor 
desde 03/07/2020, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do “Uso de Máscaras” em 
todo o País, tem exceções para pessoas 
com deficiência, em alguns casos, conforme 
§7º de seu artigo 3º: “A obrigação prevista 
no caput deste artigo será dispensada no 
caso de pessoas com transtorno do espec-
tro autista, com deficiência intelectual, com 
deficiências sensoriais ou com quaisquer 
outras deficiências que as impeçam de fa-
zer o uso adequado de máscara de prote-
ção facial, conforme declaração médica, 
que poderá ser obtida por meio digital, bem 
como no caso de crianças com menos de 03 
(três) anos de idade.”

A Prefeitura de Santo André, por meio da 
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Secretaria da Pessoa com Deficiência, abriu 
um formulário de cadastro para permitir 
que pessoas com deficiência circulem sem 
máscara pela cidade. O município disponibi-
lizou uma carteirinha, que autoriza a circu-
lação e entrada do portador em estabele-
cimentos sem o uso do acessório. Um ano 
depois do lançamento, já foram entregues 
123 carteirinhas. Ao entregar o documento, 
a Secretaria da Pessoa com Deficiência in-
forma sobre a importância do uso da más-
cara por todas as pessoas sem limitações 
no que tange ao uso da proteção, e reforça 
que o uso da carteirinha serve para evitar 
constrangimentos em locais públicos e cole-
tivos, situações de hostilidade e preconcei-
to.

Plano de Ações Articuladas para a Pes-
soa com Deficiência 

Sabendo que já existem ações praticadas 

pelas diversas secretarias e núcleos da ad-

ministração que beneficiam, direta ou indi-

retamente, os munícipes e visitantes com 

deficiência e mobilidade reduzida, buscamos 

pontuar cada uma dessas ações, colher no-

vas ideias e demandas e, assim, formata-

mos um plano de ação a curto, médio e lon-

go prazo, potencializando cada um desses 

projetos a fim de transformar a acessibili-

dade e cultura de inclusão em nossa cidade. 

O Plano garante que a acessibilidade seja 
um valor incorporado aos projetos e pro-

gramas das diversas pastas, pressupondo 
uma participação ativa de todos os órgãos 
e secretarias em sua aplicação efetiva, e 
prevê a criação de instrumentos legais para 
que novos equipamentos tenham sua aces-
sibilidade considerada desde a idealização. 

Para elaborar o Plano, atuamos com dois 
objetivos principais: 

• mapear e programar a avaliação da 
acessibilidade de cada um dos equipa-
mentos públicos municipais, para criar 
um diagnóstico padronizado da situa-
ção atual; 

• mapear os programas, projetos e 
ações em andamento em pretendidos, 
para garantir que a dimensão da aces-
sibilidade seja considerada, e evitar a 
sobreposição de projetos similares. 

Foi solicitado que cada Secretaria e ór-
gão municipal indicassem um representan-
te para ser seu ponto focal no projeto. Du-
rante o segundo semestre de 2020 foram 
realizadas diversas reuniões, individuais e 
coletivas, com os representantes a fim de 
aprimorar as ações e garantir sua assertivi-
dade. O Plano foi entregue em 3 de dezem-
bro de 2020, data em que se celebra o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. É 
uma ferramenta de apoio à adequação dos 
edifícios próprios municipais, e de acompa-
nhamento da condição de acessibilidade 
dos postos de trabalho da prefeitura. 

4.4. Atletas e Profissionais de Destaque

Dentre as diversas qualidades de Santo 
André, podemos apontar o espírito de equi-
pe e o amor ao esporte, que permeia todos 
nossos profissionais que fizeram ou fazem 

parte do quadro de professores e colabo-
radores do esporte na cidade. O trabalho 
realizado desde os anos 70, de criar gran-
des atletas, gerou nestas gerações e nas 

seguintes não somente a paixão pela prá-
tica esportiva, mas o interesse em dar con-
tinuidade nos preceitos aprendidos como 
profissionais do esporte, levando à frente a 
qualidade e gosto pela prática.

Concomitantemente foi inaugurada nos 
anos 1970, a Faculdade de Educação Físi-
ca de Santo André (FEFISA - extinguida em 
2015), grande colaboradora na formação 
de profissionais adequados para guiar pla-
nos, projetos e programas esportivos na ci-
dade e pelo Brasil.

Muitos profissionais famosos, vencedores 
olímpicos, atletas, médicos ou praticantes 
de outras atividades profissionais, integra-
ram o quadro Docente e Discente desta exí-
mia instituição. Nomes como José Roberto 
Guimarães, Antonio Carlos Moreno, Wlamir 
Marques, Yumi Yamamoto Sawasato, Al-
bertina Misko, Santo Baldacin Neto e mui-
tos outros fizeram sua formação e até hoje 
atuam com grandeza no esporte, pela cida-
de e/ ou pelo Brasil. A FEFISA, no seu tempo 
de existência, foi uma das faculdades (não 
públicas) mais importantes no cenário da 
Educação Física do Brasil.

Dentre o quadro antigo e atual de profis-
sionais da Secretaria  de Esporte e Prática 
Esportiva, muitos ainda atuantes na cidade, 
temos orgulho de apresentar alguns dos 
mais vistosos que foram (e são) muito  im-
portantes para o cenário do esporte mun-
dial e brasileiro. São eles:

(Atletismo) - Adauto Domingues, Ana Aki-
ko, Antonio Marin, Bárbara Nascimento, 
Donizete Araújo, Dorival Negrisoli, Evaristo 
(Vavá), Gilberto Terssetti, Irenice Rodrigues, 
Janisse Barilli, João Américo, João Paulo 
Cunha, Jorge Machado, Kioshi Takahashi, 
Marilena Vieira, Márcia Barbosa, Miriam 

Inácio, Palmira Almeida, Renato Bortolocci, 
Rita Eufrásio, Roberto Dantas, Rita de Je-
sus, Rosangela Veríssimo, Rubens Piazza, 
Sandra Parreira, Sandra Passarinho, Sueli 
Ramirez, Waldemar Nakaue.

(Basquetebol) - Dárcio Montagner, Emer-
son Tadiello, Carlos A.Guzzo, Luiz Antonio 
Prado (Gandaia), Iguatemi de Godoy, Jânio 
Dantas, Léo Watanabe, Luiz C. Spilleir, Odila 
Fernandes, Silvana Maria, Valquíria Turco, 
Nelson de Almeida.

(Ciclismo) - José R. Simionato (Árbitro In-
ternacional)

(Futebol) - Silvia Regina de Oliveira ( Árbi-
tros da FIFA)

Em 2003 foi a primeira árbitra a apitar o 
Campeonato Brasileiro da Série A.

(Ginástica Artística) - Marcelo Volpiano

(Handebol) - Carlos E. Santos.

(Judô) - Carlos E. Motta (Tico), Miriam Be-
zerra, Nelson Onmura, Soraia André, Tami-
res Donetti.

(Karatê) - Cinthia Yonamine.

(Natação) - Mônica Milani, Juliana Almeida, 
Rosinha.

(Saltos Ornamentais) - Dirceu Macedo e 
Silmara Cunha.

(Tênis de Mesa) - Mônica Dotti

(Voleibol) - Albertina Misko, Anete Indelica-
to, Francisco Panzica, Ivete Dorta, Marisa 
Dorta, Marilene Bombana, Maristela Maffei 
e Marcelo Madeira.
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Fábrica de Atletas

Os pais são os primeiros a incentivar a ini-
ciação esportiva do filho, porém sem o co-
nhecimento técnico e emocional das fases 
de aprendizagem motora e cognitiva. A es-
colha da modalidade e do profissional de 
educação física capacitado para dar pros-
seguimento ao desenvolvimento na modali-
dade é fator determinante para o bom con-
vívio social e sucesso esportivo da criança.

Santo André possui um histórico rico de 
profissionais com esse perfil formador, con-
solidando  a cidade como uma verdadeira 
fábrica de atletas. Veja abaixo nossos pro-
fissionais de destaque.

Albertina Osório da Cruz Misko

Ao chegar para treinar na AE São José 
em 1967, Albertina logo encantou o técnico, 
detalhe que sua experiência anterior limita-
va-se a competir apenas em jogos colegiais 
com a turma da Escola Estadual no  Bairro 
de Santana.

Em 1972 foi para capital e conseguiu jogar 
na forte equipe do Pinheiros e por esta equi-
pe foi vice-campeã paulista, cujo técnico 
era Nilton Conrado. No ano de 1973 transfe-
riu-se para o Clube Atlético Pirelli em  Santo 
André e fez história nesta equipe e passou 
a se estabelecer no ABC onde conquistou o 
título do Campeonato Paulista de 1975.

Através do desempenho de Albertina nas 
quadras surgiram várias convocações para 
as Seleções Paulista e Brasileira, época que 
o esporte universitário era bastante difun-
dido, chegando a participar de duas edições 
da Universíada, a primeira que participara 
foi em Moscou em 1973, conquistando a me-
dalha de bronze sendo a primeira conquista 

a nível mundial do vôlei feminino brasileiro e 
a outra edição realizada em Sofia-Bulgária 
em 1977; e teve várias conquistas nacionais 
no vôlei universitário.

Na década de 70 disputou duas edições 
do Campeonato Sul-Americano pela Sele-
ção Brasileira, época da hegemonia perua-
na, terminando com a medalha de prata no 
Sul-Americano do Uruguai em 1971 e no Sul-
-Americano do Paraguai realizado em 1975, 
convocada pelo então técnico Celso Bandei-
ra. Albertina jogou ao lado de Irena Figero-
va, Cássia Montanarini e Sílvia Montanarini, 
Cacilda, Helenise de Freitas, Célia Garritano, 
Eliana Aleixo, Maria Helena Decoussau.

Albertina foi Professora de Educação Físi-
ca na Faculdade de Santo André, e Mestra-
do pela Universidade Salesiana. 

Antônio Ângelo Carollo 

Carollo foi o técnico da Seleção Brasileira 
de Boxe em 5 Olimpíadas: 1968, 1972, 1976, 
1980 e 1992. Iniciou a carreira no pugilismo 
aos 17 anos, tendo sido Campeão Paulista 
dos Novos. Ganhou destaque no esporte ao 
se tornar técnico, iniciando no Clube Atléti-
co Aramaçan, em Santo André.

Foi o responsável técnico da equipe mais 
famosa de pugilismo brasileiro, a equipe do 
Clube Atlético Pirelli. Treinou Rubens Alves 
de Oliveira, Pedro Dias, Rubens Vasconce-
los, Edson Jorge, Servílio de Oliveira, Miguel 
de Oliveira, Chiquinho de Jesus, Acelino Popó 
Freitas e Valdemir Pereira. 

Cintia Yumi Yonamine Vaz 

7º Dan – Okinawa Karate do Bujitsu Kyokai

2° Dan – Federação Paulista de Karate

Participação e títulos em campeonatos de 
karatê: Paulistas, Brasileiros, Sul America-
nos, Universitários,  Mundial  (Espanha/92), 
Copa do Mundo (Hungria/91).

Campeã Pan-americana 2012  (kata/más-
ter)

Décio Cattaruzzi

Sua história de sucesso no voleibol come-
çou aos 11 anos de idade. Atualmente é pro-
fessor e coordenador de Esportes e Even-
tos do Colégio Singular Santo André.

Integrou as equipes do Primeiro de Maio Fu-
tebol Clube, Clube Atlético Aramaçan, Randi 
e Pirelli, além da Seleção Paulista e Seleção 
Brasileira entre os anos de 1969 e 1973. Sua 
posição era de levantador e participou do 
Campeonato Mundial na Bulgária; dos Jo-
gos Pan-Americanos, em Cali (Colômbia) e 
da Olimpíada de Munique, na qual o Brasil fi-
cou com a oitava colocação. Fez parte de 
uma geração importante para o vôlei e ao 
meu lado estiveram Antonio Carlos Moreno, 
José Roberto Guimarães e William.

Dirceu Macedo

Natural de Santo André, Professor de 
Educação Física, iniciou a graduação na Fa-
culdade Fefisa e concluiu na Faculdade de 
Educação Física do Clube Náutico Mogiano, 
com vários cursos extracurriculares e está-
gio nos Estados Unidos. A paixão pelos es-
portes aquáticos vem desde pequeno, aos 
9 anos já fazia travessia de 1800 metros no 
lago do Aramaçan. Viveu dentro da água, 
formando-se um grande atleta. Em 1964 in-
tegrou a equipe de Aqualouco do Primeiro 
de Maio, onde praticou Polo Aquático e for-
mou a primeira equipe de natação do clube. 
Fez parte da primeira equipe de Natação e 

Saltos Ornamentais da Prefeitura de San-

to André, com o professor Rafael Stamato 

Sobrinho. Anos depois, com a saída de Sta-

mato por problemas de saúde, assumiu seu 

lugar e continuou ensinando na piscina do 

Dell'antonia por 20 anos. 

Ao todo foram 28 anos trabalhando e le-

vando o nome dessa cidade, 24 anos como 

Professor e Técnico de Natação e Saltos 

Ornamentais e 4 anos no Departamento de 

Esportes. Ensinou gerações e formou gran-

des atletas e grandes homens, muitos ain-

da o chamam de Pai, pelo seu jeito amoro-

so, acolhedor e pela maneira que ensinava 

muito além do esporte. Acreditava que o es-

porte salva vidas, e era a direção para mui-

tas crianças e adolescentes. Incentivava e 

viabilizava o acesso deles à piscina do Dell’ 

Antonia. Em muitas épocas em sua própria 

casa, acolhia, alimentava e orientava para o 

esporte e para vida. 

Desde 1974, como técnico de Saltos Orna-

mentais conquistou vários títulos no Brasil e 

Exterior:
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Campeão Sul Americano 1975, 1982 

Campeão Brasileiro 1975, 1976, 1977 

Campeão Troféu Brasil em 1987 e em vá-

rios Jogos Abertos do Interior. 

De 2005 a 2018, como atleta do Jotisa 

(Jogos da Terceira Idade de Santo André), 

conquistou várias medalhas e representou 

a cidade nos Jogos Regionais da Terceira 

Idade de São Paulo. Denomina “Piscina DIR-

CEU MACEDO” a Piscina Olímpica do Com-

plexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, home-

nagem mais que merecida.

Emerson Tadiello 

Técnico de basquetebol do C.A.Pirelli e Pro-
fessor na Prefeitura de Santo André.

Seus melhores resultados como técnico 
foram:

Medalha de prata no Campeonato Sul 
Americano (Venezuela,1981).

Medalha de prata Sul Americano Juvenil, 
1982.

Ouro no Pan-Americano Juvenil, na Argen-
tina, 1983.

Medalha de ouro no Campeonato Mundial 
Juvenil (Espanha)

Medalha de bronze no Pan-Americano ca-
dete, 1984.

Medalha de ouro no Sul-Americano Cade-
te,1985

Medalha de Ouro no Sul-Americano juvenil, 
1985.

Medalha de Ouro no Campeonato Sul-a-
mericano Adulto 1988.

Medalha de bronze na Copa América Adul-
to, 1989.

Medalha de Prata no Campeonato  Sul 
Americano Juvenil, 1990. 

Medalha de Bronze no Campeonato Sul 
Americano Juvenil (Uruguai).

José Carlos Brunoro

Natural de Santo André, foi atleta profissional de voleibol, Campeão Paulista e Sul-Americano. 
Durante 7 anos foi preparador físico. Sendo Campeão Brasileiro, duas vezes Campeão Sul-Ame-
ricano e quinta colocação no Mundial da União Soviética. Foi treinador de voleibol e auxiliar técni-
co da Seleção Brasileira Adulta Masculina. Entre 1980 e 1984 foi Assistente Técnico da Seleção 
Brasileira Masculina de Voleibol, vencendo a Copa do Mundo no Japão, em 1981; conquistando 
segundo lugar no Mundial de 82, na Argentina; Campeão do Pan-Americano de 83, na Venezuela; 
medalha de prata nas Olimpíadas de 84, em Los Angeles (EUA). 

Como técnico principal, conquistou o quarto lugar na Copa do Mundo do Japão, foi campeão 
Sul-Americano de 1985, na Venezuela e terminou em quarto lugar no Mundial da França em 1987. 
Marcou época a frente do forte time do Clube Atlético Pirelli que conquistou diversos títulos entre 
1978 e 1991 e acumulou um longo período de invencibilidade.

Além do histórico como atleta, Brunoro, como é conhecido, segue até hoje a carreira de Gestor 
Esportivo, sendo um dos pioneiros na área da organização profissional esportiva no Brasil. Foi 
CEO do Sociedade Esportiva Palmeiras (futebol), co-fundador do Osasco Audax, dirigente espor-
tivo, co-autor do livro Futebol 100% profissional, professor, consultor de marketing esportivo, 
membro do conselho nacional do esporte (CNE) do ministério do esporte. Com mais de 45 anos 
de experiência em esportes profissionais, Brunoro conta com experiência como executivo em 
diferentes esportes como: voleibol, futebol, fórmula 1 e basquetebol. Em abril de 2017 tornou-se 
presidente do Desportivo Brasil.
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José Roberto Lages Guimarães

Conhecido como Zé Roberto Gui-
marães ou simplesmente Zé Ro-
berto, começou sua carreira no 
mundo do voleibol nos anos 70 em 
Santo André, quando atuou como 
jogador entre os anos de 1969 e 
1981. Defendeu vários times brasi-
leiros e também atuou no voleibol 
Italiano. Além disso defendeu a Se-
leção Brasileira de Voleibol Mascu-
lino em Montreal 1976. Depois de 
atuar como jogador durante anos, 
José Roberto iniciou sua carreira 
como assistente técnico de Bebe-
to de Freitas em 1988. Começou 
a treinar equipes nacionais femini-
nas entre os anos de 1989 e 1991.

56

José de Carvalho

Sua carreira como técnico de ciclismo no 
Clube Atlético Pirelli começou em 1963.

Carvalho comandou mais de 500 atletas 
e formou vários campeões, como Murilo Fis-
cher, hoje na Itália; Antonio Carlos Silvestre, 
Campeão Sul e Pan-americano; e os irmãos 
Renato e Renan Ferraro. Além da equipe Pi-
relli/Santo André, foi técnico do time de São 
Caetano e São Bernardo.

A oportunidade de dedicar-se exclusiva-
mente ao esporte surgiu em Santo André. 
A família Vaccari – que, até hoje, tem loja de 
bicicletas na cidade – ofereceu a oportuni-
dade de conciliar trabalho e treinos e os tí-
tulos apareceram. Ele foi campeão brasilei-
ro em 1954 e 1961, paulista em 1953 e 1958, 
sul-americano em Caracas (1955) na perse-
guição por equipes 4 x 4.000 e vencedor da 
prova Rio/São Paulo em 1954.

José Gildemar C. Carvalho (Gil)

Iniciou no judô em 1975 no Sesi de 
Santo André.

Ganhou vários títulos Interclubes nas mais 
diversas competições, entre elas Jogos Re-
gionais e Jogos Abertos do Interior, e por 
muitos anos foi considerado atleta revela-
ção em sua categoria de peso. 

Atua na função de Técnico da equipe da 
cidade desde 1995 e durante esse período 
vem colecionando vários títulos nacionais 
e internacionais. Por 12 anos consecutivos, 
Santo André esteve entre os 10 melhores do 
Brasil Interclubes, e sempre revelando atle-
tas e encaminhado para a seleção brasileira.

É o atual técnico da Seleção Bra-
sileira de Voleibol Feminino. Consi-
derado lendário pela Federação 
Internacional de Voleibol, é o único 
técnico no mundo campeão olímpi-
co com seleções de ambos os se-
xos: a seleção masculina em Barce-
lona 1992 e a seleção feminina em 
Pequim 2008 e Londres 2012. Úni-
co tricampeão olímpico do esporte 
brasileiro, ele também é formado 
em Educação Física.

Campeão da Liga Nacional, Cam-
peão Paulista, Bicampeão Esta-
dual, Tricampeão da Superliga Fe-
minina, Campeão do Mundial de 
Clubes 2010, Campeão da Liga das 
Campeãs Europeia de Clubes 2012 
e Campeão Paulista 2019/2020.
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Laís Elena Aranha da Silva

Nascida em Garça/SP, em 1966 transferiu-se para o Clube Atlético Pirelli, na cidade de Santo 
André, a pedido do técnico Paulo Albano dos Santos. Neste momento a jogadora não imagina-
va que seria uma heroína do basquetebol feminino andreense e se tornaria lenda da modalida-
de. Com certeza, quando se fala do basquetebol feminino andreense, todos os que estão den-
tro da modalidade associam a ex-atleta, ex-técnica e ex-supervisora da bola laranja na cidade 
do Grande ABC, lembram com carinho de Laís Elena, que agora empresta seu nome ao Ginásio 
Principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. 

Campeã Sul-Americana (1965, 1967, 1968, 1970 e 1974 e 1999), e Bicampeã Panamericana 
(1967 e 1971). Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Winnipeg 1967 (Canadá), dispu-
tando 8 partidas e fazendo 149 pontos Além da medalha de bronze de 1971, no Pan-Americano 
realizado no Brasil, naquela que foi a primeira geração com gigantescos resultados internacio-
nais entre as mulheres.

Lázaro Azevedo Pinto

Professor de Educação Física e psicólogo, 
dedicou sua vida ao voleibol de Santo An-
dré. Trabalhou nas equipes da Rhodia, Ran-
di, Aramaçan, EC Santo André e Pirelli, com 
especial carinho às equipes de base. Foram 
dele os primeiros ensinamentos a Moreno, 
Brunoro, William e José Roberto Guimarães, 
Celsinho, Douglas, Hernani , Orlando e Pau-
lão, por exemplo, entre centenas de jogado-
res.

Lee Kou Tin

Aos 20 anos ganhou o ouro individual nos 
Jogos Asiáticos de Tóquio-1958 e colocou a 
República da China, nome oficial de Taiwan, 
em lugar de destaque do tênis de mesa 
mundial. Vale lembrar que a conquista de 
um título asiático equivale a de um título 
mundial, pois o tênis de mesa é amplamen-
te dominado por países da Ásia, sobretudo 
China, Japão e Coreia. Prova disso é que os 
campeões desse continente são os favori-
tos ao pódio nos Mundiais e Olimpíadas.

O ouro individual em Tóquio e mais meda-
lhas na edição seguinte da Olimpíada Asiá-
tica (em Bangkok -1962) tornaram Lee Kou 
Tin famoso em seu país e no mundo das ra-
quetes e das bolinhas. Ele chegou a ser con-
vidado para aparecer no intervalo de um 
jogo dos Globetrotters, a trupe de basque-
te famosa por seus truques e habilidades. 
Convite que gentilmente declinou.

Recebido pelo Presidente da República, 
desfilou pela cidade em carreata, foi 1o chi-
nês (inclui China e Taiwan) a quebrar a he-
gemonia japonesa em tênis de mesa.

Foi um astro esportivo do tênis de mesa 
chinês, assim como Pelé foi um astro do fu-
tebol foi para o Brasil.

Além de convites para aparições e partici-
pações, ele recebeu inúmeras ofertas para 
tours de exibição e intercâmbios – como o 
de 1968 pela América do Sul quando visitou 
o Brasil pela 1a vez. Viajou para diversos pa-
íses do mundo, se identificou com o país e 
vislumbrou um país novo, promissor, com 
futuro, uma oportunidade para estabele-
cer as suas raízes, junto com a família.

Após dirigir por 3 anos a Seleção da Nigé-
ria, foi convidado pela Confederação Nacio-
nal de Desportos - CND a comandar a Se-
leção Brasileira. No ano seguinte, em 1972, 
é a vez da Prefeitura de Santo André que 
lhe faz contato para implantar a modalida-
de no município. Nessa época, com 34 anos, 
casado e pai de 3 filhos, abraça mais este 
desafio e traz toda a família para o Brasil. 
Os seus primeiros alunos foram chamados 
nas ruas (onde as crianças passavam os 
dias brincando) para jogar pingue-pongue. 

Assim surgiu a 1ª Equipe de Tênis de Mesa 
de Santo André. Nascia então uma das par-
cerias mais longas e vencedoras entre um 
técnico e um município, atestada pelas cen-
tenas de títulos e medalhas que Lee Kou 
Tin trouxe para Santo André em edições de 
Jogos Regionais, Jogos Abertos, campeo-
natos paulistas, nacionais e internacionais. 
Uma parceria que dura até hoje.

De geração em geração, atletas de diver-
sas gerações na seleção e cidadãos foram 
formados, espalhados nas mais diversas 
profissões mundo afora e clubes, em des-
taque para sua filha Lee Yen Hua atual Su-
pervisora da equipe Associação Esportiva 
Santo André. Esta é a filosofia do técnico 
Lee Kou Tin, o legado que pretende deixar, 
atletas profissionais, no esporte ou em ou-
tras áreas: o esporte é uma ferramenta de 
formação pessoal e transformação social.
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Márcio Cattaruzzi

Professor de Educação Física, compôs o 
quadro de professores do colégio Singular 
de Santo André no período de 1978 a 1989. 
Nessa época, ele deixou suas atividades no 
colégio para gerenciar o Clube da Pirelli. Foi 
considerado um dos melhores técnicos da 
base da Pirelli nos anos 80/90. Participou de 
diversos campeonatos e descobertas de ta-
lentos em sua passagem pela honrosa Pirelli.

Presidiu a Liga de Basquete Feminino 
(LBF), que foi fundada há quase um ano 
pela Confederação Brasileira de Basquete 
e pelos principais clubes brasileiros. O ex-
-professor é o primeiro presidente da LBF e 
afirmou que esse foi o passo inicial de uma 
longa jornada que o basquete feminino tem 
pela frente.

Maria Rita Eufrásio

Ex-atleta, Professora, Técnica e Coorde-
nadora do Projeto de Atletismo Esporte e 
Vida, que tinha como objetivo inicial tirar 
das ruas, crianças e adolescentes em situ-
ação vulnerável a condições que afetam di-
retamente sua qualidade de vida e bem-es-
tar.

Mônica Dotti

Ex-atleta de tênis de mesa, Técnico Des-
portivo da Prefeitura de Santo André

Penta campeã paulista individual Infanto-
-juvenil 1981/1983/1984/1985/1986

Tri campeã brasileira individual  Infanto-ju-
venil 1983/1984/1985

3 vice-campeã sul americana  Infanto-ju-
venil 1981/1983/1987

Campeã Sul Americana  Infanto-juvenil 
1985

Vice campeã  Infanto-juvenil dos Abertos 
dos EUA 1986

Tri campeã paulista adulto 
1985/1986/1987

Líder do Ranking Brasileiro 1993

Tricampeã sul-americana por equipes 
1992/1994

Hepta campeã dos Jogos Abertos do Inte-
rior SP 

1 9 8 3 / 1 9 8 4 / 1 9 8 5 / 1 9 8 6 / 1 9 87/ 1 9 9 5 
/1996/1999

Participou dos Jogos Olímpicos de  
Barcelona e Atlanta

Paulo Albano 

Foi Diretor Geral de Esportes do Clube 
Atlético Pirelli e marido de Matilde Assump-
ção. Foi técnico de basquete feminino du-
rante 10 anos (Pirelli), na Seleção Brasileira 
e na Seleção Universitária. 

Seus maiores resultados como 
 técnico foram:

Campeão do Torneio Quadrangular Femi-
nino das Estrelas (1966)

Vice-Campeão do Torneio Internacional 
Feminino das Estrelas (1966) 

Vice-Campeão da Copa Brasil  
Feminina (1966) 

Campeão Paulista Estadual Feminino da 
Divisão Especial (1966)

Vice-Campeão Paulista Estadual Feminino 
da Divisão Especial (1967) 

Campeão do Campeonato Popular Femini-
no (1967) 

Campeão do Torneio Feminino dos Jogos 
de Aniversário da Fundação de São Paulo 
(1969) 

Vice-Campeão Paulista Estadual Feminino 
da Divisão Especial (1970) 

Vice-Campeão da Taça São Paulo Femini-
na (1970)

Vice-Campeão Paulista Estadual Feminino 
da Divisão Especial (1971)

Campeão do Torneio Preparação Adulto 
Feminino (1971)

Vice-Campeão Paulista Estadual Feminino 
da Divisão Especial (1972)

Vice-Campeão Paulista Estadual Feminino 
da Divisão Especial (1973)

Washington Costa

Professor de Educação Física na Escola 
Estadual Prof. Gabriel Oscar em Santo An-
dré, além de formar grande número de atle-
tas, encaminhou outros tantos para a base 
do Clube Atlético Pirelli e Esporte Clube Ba-
nespa de São Paulo. 

Destaque para atletas que fizeram par-
te da grande geração da Pirelli como por 
exemplo o nosso atual assistente técnico 
de Voleibol Masculino Celso André Mariano. 
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4.5. Destaques Esportivos de  Santo André

A cidade não pára por aí, além dos atle-
tas que se mantêm no quadro de colabo-
radores, a cidade formou e forma uma 
infinidade de atletas que tem seus mé-

ritos nacionais e internacionais reconhe-
cidos e aqui valorizados. Segue abaixo 
nossos exemplos de técnicos e atletas 
de renome:

Adauto Domingues

Um dos maiores corredores brasileiros de provas de fundo do atletismo em todos os tempos, 
competindo pelo Sesi Santo André

Adotou o esporte ainda criança, e aos nove anos conquistou sua primeira medalha por uma 
equipe denominada Patrulheiros Mirins. Teve uma carreira cheia de conquistas que terminou nos 
anos 90 devido a problemas de contusão.

Tornou-se então treinador de atletismo, uma das atividades que desenvolve atualmente. Foi 
técnico durante 23 anos do atleta Marilson Gomes dos Santos, aposentado em 2016, que tem 
dentre suas conquistas duas vitórias na Maratona de Nova York em 2006 e 2008 e três conquis-
tas da corrida de São Silvestre em 2003, 2005 e 2010. Atua também em um curso para profis-
sionais da corrida, chamado “Programa Treinador de Corrida” e atua também como Professor 
de Educação Física da Prefeitura de Santo André, atualmente na modalidade de handebol. 

Conquistou a medalha de ouro na prova dos 3000 metros com obstáculos no Pan Americano 
de Indianápolis, em 1987 e no de Havana em 1991, e prata dos 5000 metros em Indianápolis.

Obteve também a quarta colocação no Campeonato Mundial, além de ter subido quatro vezes 
no pódio da Corrida de São Silvestre.

Sagrou-se sete vezes seguidas campeão brasileiro dos 3000 e 5000 metros. Esteve também 
nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, chegando às semifinais.

Ana Akiko

Professora de Educação Física na Prefei-

tura de Santo André.

Campeã Sul-Americana Juvenil nos 80m 

com barreiras, 1969.

Adriana Oliveira

Ex-atleta de handebol, chegou a Seleção 

Brasileira Categoria Júnior entre 1997 e 

1998. Defendeu o time da cidade por vários 

anos. Trabalha atualmente na Guarda Civil  

Municipal de Santo André.

Alexandre Lee

Atleta da Seleção Brasileira de Judô, Cam-

peão Paulista, Brasileiro e Sul-Americano. 

Participou dos Jogos Olímpicos de Atenas 

em 2004. Suas conquistas mais relevantes 

foram o tricampeonato brasileiro categoria 

ligeiro em 1996, 1997 e 1999 e a medalha de 

bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2007 

no Rio de Janeiro pela ADSA (Associação 

Desportiva Santo André).

André Domingos da Silva

Nascido em Santo André, especializado 
em provas de curta distância. Um de seus 
melhores resultados no atletismo foi a me-
dalha de prata no revezamento 4x100 me-
tros rasos nas Olimpíadas de Sydney em 
2000. Participou de outras três Olimpía-
das: Barcelona 1992, Atlanta 1996 (meda-
lha de bronze no 4x100m) e Atenas 2004. 

É o segundo melhor brasileiro de todos os 
tempos (atrás apenas de Robson Caetano) 
na prova dos 100 metros, tendo como re-
corde pessoal 10s06, obtidos em 1999. Nos 
Jogos Olímpicos de Sidney 2000, conquis-
tou a medalha de prata no revezamento 
4x100m, com o tempo de 37s90, junto com 
Claudinei Quirino, Édson Luciano, Vicente 
Lenílson e Cláudio Roberto. 

Aurea Comparin

Seleção Brasileira de Handebol na década 
de 90.

Campeã Sul-Americana de Handebol, Pa-
raguai, 1994

Medalha de Bronze nos Jogos Pan-ameri-
canos de Mar Del Plata Argentina, 1995

Aurélio Fernandez Miguel

Começou a praticar judô aos quatro anos, por recomendação médica. Em 1983, tornou-se o 
primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial júnior. No Pan-Americano de 1983 foi medalha 
de prata e ouro em 1987.

Em Seul 1988, trouxe a então inédita medalha de ouro olímpica para o judô nacional, na época 
atleta do Clube Atlético Pirelli. Em Barcelona 1992, foi o porta-bandeira da delegação brasileira na 
Cerimônia de Abertura dos Jogos. 

Medalha de ouro nas Olimpíadas de 1988 Seul.

Medalha de bronze em Atlanta em  1996.
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Breno Alessi dos Reis Almeida

Atleta começou a praticar judô na Asso-
ciação de Hinodê em Santo André e aos 16 
anos integrou a seleção principal da cidade. 
Foi Campeão Paulista, Brasileiro, Campeão 
Brasileiro e Sul-Americano Júnior e vários tí-
tulos em Jogos Regionais e Jogos Abertos 
do Interior.

Caio Eduardo de Mello Cazziolato

Iniciou a vida esportiva nas categorias de 
base de basquetebol do C.A Pirelli.

Medalhista de Ouro no Pan-Americano de 
Winnipeg 1999 (Canadá).

Campeão Sul-Americano e Pan-americano 
na década de 2000.

Olimpíada de Sydney, 2002.

Carlos Eduardo Santos Motta – (Tico)

Foi Professor de Judô e Coordenador de 
Atividade do Ginásio de Esporte do Parque 
Celso Daniel e Camilópolis na Prefeitura de 
Santo André.

12 vezes Campeão Paulista

12 vezes Campeão Brasileiro

20 vezes Campeão Brasileiro Militar

Pentacampeão Sul-Americano

Tetracampeão Pan-Americano

Vice-Campeão Mundial Universitário na 
Finlândia, 1984.

Medalha de bronze no Campeonato Mun-
dial das Forças Armadas, em 1974.

Vice-Campeão dos Jogos Pan-America-
nos, México,1975.

Campeão das Copas Latina e Ibero-Ame-
ricana.

Atleta Olímpico em 1976, nos Jogos Olímpi-
cos de Montreal.

Celso André Mariano

Iniciou voleibol no C. A. Pirelli em 1980 com 
passagem pelo EC Banespa, Suzano e Sele-
ção Brasileira.

Campeão Paulista em 1986, 1987, 1988, 
1991, 1994

Campeão Brasileiro em 1988,1991,1998

Campeão Sul-Americano em 1992

Campeão da Copa di Trento: 1988 (Itália)

3º Lugar Mundial Interclubes (Itália). 

Na Seleção Brasileira foi Campeão da 
Copa América 2003 e 4º lugar na Copa do 
Mundo do Japão. 

Atualmente é Auxiliar Técnico na equipe de 
Santo André/Patriani.

Claudio Ceratti

Atleta do C. A. Pirelli, foi Campeão Sul-A-
mericano de Saltos Ornamentais na década 
de 70 e 80.

Cristiane Santos

A Andreense Baby (apelido de Cristiane), 
antes de descobrir a paixão pelo handebol, 
passou por outros esportes: atletismo, de-
pois basquetebol. Na 5ª série escolar, co-
nheceu o Professor Rubens Piazza na aula 
de Educação Física, começa aí sua história 
na modalidade. Pela Associação Desportiva 
Santo André foi Campeã Paulista, Jogos Re-
gionais e Jogos Abertos do Interior.

Donizete Pereira

Professor de Educação Física na Prefeitu-
ra de Santo André.

Medalhista no Campeonato Brasileiro, 
400m com barreira.

Campeões das categorias de base inte-
grantes de seleções paulista e brasileira.

Douglas Chiarotti

Em 1983 inicia sua carreira no Clube Atlético Pi-
relli. Na trajetória pela seleção brasileira já era 
convocado desde 1988 para categoria de base, 
conquistando ouro no Sul-Americano Sub-21 de 
1988 e ficando com o bronze Sul-Americano Sub-
21 de 1989 e pela seleção adulta conquistou ouro 
no Sul-Americano de 1991.

O marco de sua carreira pela seleção brasileira se 
deu com a inédita medalha de ouro para o espor-
te coletivo brasileiro na Olimpíada de Barcelona de 
1992, fazendo parte de uma equipe de jovens ta-
lentos, apelidado de Geração de Ouro. Ainda neste 
ano foi campeão do World Super Four de 1992 re-
alizado no Japão. No ano seguinte a jovem seleção 
de ouro olímpica conquistou seu primeiro título da 
Liga Mundial de Voleibol de 1993.

Integrando a seleção em 1994 conquistou o bron-
ze na Liga Mundial de Voleibol de 1994. No ano se-
guinte a prata da Liga Mundial de Voleibol de 1995; 
já em 1997 servindo também a seleção, não subiu 
ao pódio nesta edição da Liga Mundial, mas con-
quistou o ouro na Copa dos Campeões de Voleibol 
Masculino de 1997 e no Sul-Americano no mesmo 
ano; no ano seguinte na Copa América de Voleibol 
de 1998 conquista o ouro também pela seleção 
e em 1999 conquistou o bicampeonato da Copa 
América. Em 1999 conquistou novo bronze na Liga 
Mundial de Voleibol de 1999.Neste mesmo ano re-
presentou o Brasil no Sul-Americano, no qual sa-
grou-se campeão , conquistou o ouro nos Pan de 
Winnipeg e conquistou a medalha de prata desta competição.

Pela seleção brasileira repetiu em 2000 o mesmo resultado da edição passada da Liga Mundial, 
voltando ao lugar mais alto do pódio na Liga Mundial de Voleibol de 2001. E disputou sua segun-
da edição na edição da Olimpíada de Sidney de 2000, a equipe não obteve sucesso, terminando 
na sexta colocação. Na temporada 2000-01 sagrou-se campeão da referida edição da superli-
ga pelo Telemig Celular/Minas, faturando o bicampeonato na temporada 2001-02, fato que se 
repetiria na Superliga 2005-06 pela Cimed Esporte Clube e nesta superliga sofreu uma ruptura 
parcial do tendão do quadríceps no joelho direito, sendo operado em janeiro de 2006 e por ano 
buscou sua recuperação, em 2007 anunciou a sua aposentadoria.
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Edson Fumihiro Takahashi

Iniciou aos 12 anos jogando tênis de mesa 
no Clube Bunkyo, fez estágio de 1 ano no Ja-
pão e participou no mundial universitário na 
China e Sulamericano no Chile. Foi campeão 
Paulista, Brasileiro, Jogos Regionais e Aber-
tos. 

Foi organizador dos Jogos Pan-Americano 
em 2007, Aberto do Brasil, Sulamericano 
Latino Americano Brasileiro e Paulista.

Fernanda Parmejani Casado

Iniciou judô no Esporte Clube Santo André 
com os Professores José Gildemar e Renato 
Ribeiro. Integrou a Seleção de Santo André 
aos 16 anos e se tornou uma das melhores 
atletas no peso médio e depois no meio pe-
sado.

Flávia Vidal da Silva

Começou a jogar handebol aos 12 anos 
na escola em que estudava. A atleta con-
quistou em 2014 o título de campeã e de 
melhor goleira no Mundial Universitário em 
Portugal, pela Seleção Brasileira, na época 
em que defendia a Associação Desportiva 
Santo André.

Francisco de Jesus

Mais conhecido por Chiquinho de Jesus, 
nascido em maio de 1956, foi um pugilista 
do C. A Pirelli e atleta olímpico brasileiro, me-
dalhista de bronze nos Jogos Pan-America-
nos de 1979.

Competindo nas categorias peso-leve e 
meio-médio ligeiro, participou de duas olim-
píadas (1976 e 1980).

Segundo o site BoxRec, tem um cartel de 
26 vitórias, sendo nove por nocaute, e cinco 
derrotas, já como amador, fez 112 lutas, e 
sofreu apenas 5 derrotas.

Gabriel Rusca De Oliveira

Integrou a Seleção de Judô da cidade de 
Santo André pela ADSA aos 15 anos de ida-
de, foi Campeão Paulista, Brasileiro, Cam-
peão Sul-Americano Júnior e Campeão 
Brasileiro Sênior, hoje integra a Seleção Por-
tuguesa de Judô.

Gilberto Pinheiro Terssetti

Professor de Educação Física na Prefeitu-
ra de Santo André.

Campeão Brasileiro no lançamento de 
Dardo.

Herman Claudius Van Riemsdijk

Nascido nos Países Baixos, naturalizado 
brasileiro, o Mestre Internacional de Xadrez 
pela FIDE é autor de diversos artigos sobre 
o enxadrismo. Foi campeão brasileiro em 
1970, 1973 e 1988 e vice-campeão em 1975, 
1976, 1977 e 1995.

Igor de Souza

É uma referência e um dos maiores nada-

dores do Brasil nas águas abertas. Tricam-

peão da tradicional Volta de Manhattan e 

com outras dezenas de famosas travessias 

concluídas no currículo, ele tem como maior 

feito em sua carreira atravessar o Canal da 

Mancha três vezes

Ivi Bertassi de Carvalho

Iniciou judô no Esporte Clube Santo André 
com os Professores José Gildemar e Cristia-
no Carrion.

Integrou a Seleção de Santo André em 
1998 e logo explodiu no cenário estadual na 
categoria até 52 Kg.

Campeã Paulista, Campeã dos Jogos Re-
gionais e Jogos Abertos do Interior

Janeth Arcain

Atuava como ala-armadora e foi uma das expoentes da seleção brasileira de basquetebol, sen-
do campeã mundial em 1994 e vencedora de duas medalhas olímpicas: prata em 1996 e bronze 
em 2000. É a terceira maior pontuadora da história da seleção, tendo anotado 2.247 pontos 
em 138 jogos oficiais, média de 16,3 pontos por jogo. Em Atenas 2004, ficou em quarto lugar se 
tornando a maior cestinha da história do torneio olímpico, recorde superado apenas em 2012 por 
Lauren Jackson.

Pelo Clube Bochófilo de Santo André, foi Campeã Paulista Estadual Principal Feminino (1995), 
Campeã Nacional Feminino (1999) e Campeão Sul-Americano Feminino de Clubes (1999) pela equi-
pe  Arcor/Santo André. 

WNBA - Na WNBA, a liga profissional de basquete feminino associada a NBA, atuou pelo Hous-
ton Comets, pelo qual foi tetracampeã da liga norte-americana.
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Treinadora

Em 2009 a 2011, Janeth assumiu o cargo de treinadora da Seleção Brasileira de Basquete Fe-
minino, que possibilitou o time conquistar as posições nos campeonatos:

Em 2009 e 2019, 1º lugar no Campeonato Sul-Americano de Basquete Feminino (Sub 15);

Em 2011, 2º lugar no Copa América do Basquete - Pré Mundial (Sub 16);

Membro do Conselho Executivo

Em 21 de fevereiro de 2017, Janeth assumiu o cargo de Membro do Conselho Executivo (Estatu-
tário) do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Prêmios

Em 2014, Janeth se tornou membro do Hall da Fama do Basquetebol Feminino.

Em 2016, Janeth foi escolhida para ser a "prefeita" da Vila Olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio.

Títulos

Mundial de Seleções: 1994

Prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996.

Bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000.

Ouro no Pan-Americano de Havana 1991.

Prata no Pan-Americano de Indianápolis 1987 e do Rio 2007.

WNBA: 1997, 1998, 1999 e 2000.

Campeonato Sul-Americano de clubes: 1986, 1987, 1988 e 1999.

Campeonato Sul-Americano de seleções: 1989, 1991, 1993, 1995 e 1999.

Taça Brasil: 1986, 1987, 1988, 1990 e 1991.

Campeonato Nacional: 1999, 2001, 2002, 2004 e 2005.

Campeonato Paulista: 1986, 1991, 2002 e 2004.

Estadual do Rio: 2000.

Jogos Abertos do Interior: 1986, 1991, 1992, 1995, 1998 e 1999.
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João Alves de Souza - Passarinho 

5 Vezes Campeão Troféu Brasil nos 

10.000 metros

Campeão na Maratona de Munique

Campeão na Meia Maratona e Maratona 

do Rio.

Campeão na França na prova de 100 km 

Pódio na Corrida Internacional de São Sil-

vestre três vezes, sendo duas vezes o me-

lhor Brasileiro classificado. 

Campeão Volta da Pampulha em 1976

João Américo Neto

Professor de Educação Física na Prefeitu-

ra de Santo André.

Campeão Paulista e Brasileiro Adulto nas 

provas de 800 e 1500m. (1970 e 1971)

Campeão Sul-americano ABC, 800 e 

1500m, Rio de Janeiro, 1971 e 1972.

Campeão nos Jogos Luso Brasileiros, 1972, 

Luanda, Moçambique, Rodésia e Lisboa.

José Ulisses da Silva Junior

Nascido em 05 de novembro de 1942 na 

capital paulista, carinhosamente conhecido 

como Professor Ulisses, esteve por muito 

tempo ligada ao futebol profissional. Iniciou 

sua carreira no Francana (1961), passando 

depois pelo São Paulo, Juventus, Ponte Pre-

ta, Paulista de Jundiaí e encerrou sua car-

reira profissional no Esporte Clube Santo 

André. Atualmente está aposentado pela 

Prefeitura de Santo André e trabalha na 

Comissão Técnica do E.C. Santo André.

Jorge Machado de Barros

Campeão sul americano nos 100 metros 

rasos e no revezamento 4X100 com José 

Telles da Conceição, Paulo Cabral, João Pi-

res Sobrinho.

Participação nos Jogos Pan-americanos 

de Chicago em 1959.

Participação nos Jogos Olímpicos de Mel-

bourne na Austrália em 1956.

Lee Yen Hua

Começou nas categorias de base do tênis 

de mesa de Santo André comandada por 

seu pai e técnico Lee Kou Tin. Foi destaque 

da Seleção Brasileira e representou o país 

nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em In-

dianápolis.

Atualmente é Supervisora do Projeto Cen-

tro de Formação (PCF), para onde são en-

caminhados os atletas que têm condições e 

desejo de seguir no treinamento sistemáti-

co e contínuo, com o objetivo de formação 

de atletas; e da Equipe de Treinamento, 

com a elite do município nas suas diversas 

categorias.

Noêmia Assumpção 

Noêmia: super atleta andreense que se destacou no cenário 
esportivo nas décadas de 50 e 60.

Nos anos 50 a multi-atleta Noêmia Assumpção assombrava 
a todos com sua performance e pioneirismo. Desde criança, 
Noêmia começou a treinar no Clube Aramaçan nos esportes 
natação, saltos ornamentais e mais tarde encontrou-se no ar-
remesso de disco. 

Com o passar do tempo entrou para o Voleibol e Basquete-
bol, o qual colecionou títulos em clubes como Corinthians Pau-
lista, CA Pirelli e na Seleção Brasileira. Jogou até 1966 quando 
se tornou Vice-Campeã Brasileira de Basquete pelo C.A. Pirelli 
numa decisão empolgante com o Flamengo, do Rio.

Noêmia foi também recordista Sul-americana de Arremesso 
de Disco, no atletismo, e defendeu a camisa do Brasil, em quase 

todas as modalidades que praticou. Competiu em Jogos Mundiais de Volei, Basquete e Atletismo. 
É impossível mencionar as conquistas Andreenses, sem considerar umas das maiores atletas de 
todos os tempos da cidade.

Dona de um espírito guerreiro nas pistas e quadras por onde passou – no Brasil e no exterior, 
Noemia colecionou títulos no atletismo e basquete. Tudo isso numa época em que o esporte no 
Grande ABC apenas engatinhava, e quando, em função do preconceito, eram poucas as mulhe-
res que se dedicavam a competições esportivas.

Noêmia foi homenageada com o nome do Ginásio de Esporte do Bairro Camilópolis - Ginásio No-
êmia Assumpção.
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Família Assumpção

Não era apenas Noêmia, a atleta da famí-
lia, pelo contrário, toda sua família possui 
um grande histórico no cenário esportivo 
de Santo André, inclusive sua irmã Mathilde, 
que praticou esportes de competição en-
tre 1947-1969. Começou no Aramaçan, ar-
remessando disco e dardo. Nestas modali-
dades defendeu Santo André em nos Jogos 
Abertos do Interior de 1947, 48 e 49. Em 
1950 passou para o basquetebol. Jogou CA 
Rodhia, CA Ipiranga e CA Pirelli, e sempre era 
convocada pela seleção de Santo André.

XVI Jogos Abertos do Interior - Noêmia e 
Matilde

Matilde praticou esportes de competição 
entre 1947-1969. Começou no Aramaçan, 
arremessando disco e dardo. Nestas moda-
lidades defendeu Santo André em nos Jogos 
Abertos do Interior de 1947, 48 e 49. Em 
1950 passou para o basquetebol. Jogou CA 
Rhodia, CA Ipiranga e CA Pirelli, e sempre era 
convocada para a seleção de Santo André. 

Matilde era filha de Antonio Ventura Assun-
ção e Maria Antonia Assumpção, e irmã dos 
esportistas Paschoalino, Alpheu, Erasmo, 
Noêmia - um dos maiores nomes do esporte 
Andreense em todos os tempos - Miguel e 
Antonio. Matilde era casada com Paulo Al-
bano dos Santos. Albano foi diretor geral de 
esportes da Pirelli, foi técnico de basquete 
feminino durante 10 anos. Na seleção brasi-
leira e na seleção universitária.

Maria Benedita Guimarães

Revelada através dos cursos esportivos 
do Complexo Esportivo Pedro Dell' Antônia

Foi recordista brasileira dos 1500m rasos

Seleção Brasileira no Sulamericano1975 
no Chile.

Marcelo Vido

Nasceu em Santo André, em 15 de janeiro 
de 1959. Seu contato com o esporte foi por 
meio das aulas de Educação Física, na es-
cola e no programa municipal de esportes, 
onde aprendeu a nadar. Ingressou nas equi-
pes de basquetebol de base do C.A Pirelli 
aos 13 anos. Aos 15, já atuava pela seleção 
o paulista e, dois anos depois, foi convocado 
para a seleção brasileira juvenil, momento 
em que abandonou a carreira profissional 
que já desenvolvia na General Motors. Em 
1978, fez parte da equipe que foi ao Mun-
dial das Filipinas, obtendo o 3º lugar. No 
ano seguinte, além da medalha de bronze 
nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, 
conquistou o Campeonato Mundial Inter-
clubes, quando atuava pelo Sírio. Em 1980, 
participou dos Jogos Olímpicos de Moscou. 
Em 1983 foi medalhista de prata nos Jogos 
Pan-Americanos de Caracas e no ano se-
guinte competiu nos Jogos Olímpicos de Los 
Angeles. Em 1985, conquistou o Campeona-
to Sul-Americano, disputado na Colômbia, 
quando encerrou sua carreira na seleção. 
Atuou por clubes até 1995, quando encer-
rou a carreira de atleta. Em 2013, tornou-se 
diretor executivo de Esportes Olímpicos do 
Flamengo, função que desempenha até o 
presente

Marieta Clozel do Nascimento

Iniciou o judô na AD Santo André com o 
Professor José Gildemar e chegou a inte-
grar a Seleção Brasileira por 4 anos. Cam-
peã Paulista, Brasileira, 3ª Colocada no 
Campeonato Pan-Americano, participação 
em 3 Grand Slam e vários títulos em Jogos 
Regionais e Jogos Abertos do Interior.

Marta Sobral

Iniciou no Hebraica, clube famoso da cida-
de de São Paulo. Depois, passou por times 
como Santo André, Sorocaba, Paulínia, Flu-
minense, Paraná, entre outros clubes do 
Brasil. Além disso, teve passagens pelo bas-
quete internacional: Virgínia e Filadélfia nos 
Estados Unidos. Enfim, decretou sua apo-
sentadoria jogando na África, pela equipe 
do Maxaquene, de Moçambique. Porém, seu 
destaque maior foi usando o manto da se-
leção brasileira.

Pivô da seleção nacional que conseguiu 
uma medalha de ouro no basquete nos Jo-
gos Pan-Americanos de Havana, em 1991. 
Também conquistou a medalha de prata 
nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e a me-
dalha de bronze em Sydney 2000. 

Milton Santos Marques

Atuou como dirigente em Santo André 
e com participação em Jogos Regionais e 
Abertos no término da carreira.

Três vezes Seleção Paulista

Seleção Brasileira com 4º lugar no mundial 
na Argentina, 1950.

Miriam Inácio

Professora de Educação Física na Prefei-
tura de Santo André.

Velocista revelada nos jogos estudantis 
de Santo André

Campeã Brasileira e Sul-Americana juvenil, 
1976.

Paloma Paulino Da Silva Rocha

Iniciou o judô nas escolinhas de base da 

Prefeitura de Santo André, no Complexo 
Esportivo Pedro Dell'Antonia com o profes-
sor Francisco José da Costa. 

Integrou a Seleção de Santo André aos 15 
anos e se tornou uma das melhores atletas 
peso pesado do Brasil. Campeã Paulista, 
Brasileira, Sul-Americana, Pan-americana, 
atleta da Seleção Brasileira, 5ª colocada na 
Universiade 2010 e vários títulos em Jogos 
Regionais e Jogos Abertos do Interior.

Renato Bortoloci Ferreira

Professor de Educação Física na Prefeitu-
ra de Santo André.

Campeão Sul-Americano no salto com 
vara Atletismo de 1977 e Vice Campeão no 
decatlo.

Foi recordista sul-americano do salto com 
vara.

Foi recordista brasileiro do salto em altura 
e do decatlo

Formou a 1ª equipe de idosos para compe-
tições oficiais de atletismo

Rodrigo Paladino

Campeão Brasileiro

Campeão Sul-americano 110 de barreira

Participou do Campeonato Mundial Juvenil 
de 1976.

Roseane Rodrigues

Atleta andreense de handebol

Seleção Brasileira na década de 90.

Campeã Sul-Americana, Paraguai, 1994
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Servílio de Oliveira

Primeiro brasileiro a conquistar uma medalha no 
boxe (bronze) nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 
na Cidade do México. Iniciou na modalidade em 1960, 
aos 12 anos de idade, após ver o ídolo Éder Jofre, sa-
grando-se campeão mundial de boxe.

Pelo C. A. Pirelli, foi campeão paulista, campeão bra-
sileiro e campeão do Torneio dos Campeões. Partici-
pou dos Jogos Pan-Americanos de 1967 vencendo na 
primeira luta Pedro Bendex da Colômbia, mas derro-
tado na luta seguinte por Harlan Marbley (EUA). 1968 
seria um ano ainda melhor para Servílio: é novamente 
campeão paulista, campeão brasileiro, campeão do 
Torneio dos Campeões e campeão latino-americano 
em Santiago (CHI).

Silvio Malvezi

Iniciou sua carreira no C. A. Pirelli. 
Ganhou três Campeonatos Brasilei-
ros nas temporadas 1980, 1981, e 
1983. Sílvio integrou a equipe vence-
dora da medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos de 1983 e também 
da equipe vencedora da medalha de 
ouro nos Jogos Pan-americanos de 
1987. Reside em Santo André e é ca-
sado com a ex-atleta de voleibol da 
Pirelli Mariza Dorta Malvezi.

Silmara Ferreira da Silva Alves da Cunha

Professora de Educação Física na Prefei-
tura de Santo André.

Campeã Paulista de Saltos Ornamentais 

Campeã Brasileira por 10 anos seguidos

Campeã Sul-Americana nas décadas de 
70 e 80.

Simone Lima

Equipes que defendeu: Clube Bochófilo 

de Santo André, em 1998; SCS, Associação 
Desportiva Santo André, de 2007 a 2013 e 
Basketball Santo André/APABA, de 2014 a 
2020. Foi Campeã Sul-Americano Feminino 
de Clubes (1999); Campeã do Nacional Fe-
minino (1999); Campeã da Liga de Basquete 
Feminino - LBF 2010/2011; 3ª Colocada na 
Liga Feminina de Basquete - LBF 2019

Thiago Karaíba

Campeão Sul Americano Infantil de Salto 
em Extensão. 

Waldemar Nakaue

Professor de Educação Física na Prefeitura de Santo André.

Velocista Seleção Paulista e Brasileira e por três vezes seguidas Campeão Estadual nos 100mts 
e 200 mts

Campeão Inter Colonial 6 vezes seguidas nos 100mts e 200mts

Representou a Colônia Japonesa em 1973 e 1975 (Japão)

Nomeado Comendador pelos serviços prestados à Colônia Japonesa do Estado de São Paulo

1º Técnico da atleta e Embaixadora  Verônica Hipólito.

Em relação ao desenvolvimento de atle-
tas e equipes esportivas de renome, da-
mos destaque para os Clube Atlético Ara-
maçan, Primeiro de Maio Futebol Clube, 
Esporte Clube Santo André, Tênis Clube de 
Santo André, CTBC Clube, Clube dos Enge-
nheiros e Arquitetos, Ocara Clube, Clube 
Bochófilo, Clube Panelinha,Clube Xadrez, 
Clube de Campo ABC, Randi Esporte Clube, 
Corinthians Futebol Clube de Santo André, 
e Associações, Servidores Públicos Muni-

cipais, Cultural do ABC (Colônia Nipônica), 
ASSAJEA, Associação Desportiva Santo 
André (ADSA), Grêmio Esportivo Santo An-
dré (GESA), Associação de Pais e Amigos 
do Basquetebol (APABA), Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), Associação de Pais da 
Natação (APAN) que colaboram para esta 
formação. Outro grande potencial atlético 
foi o SESI-Santo André que revelou inúme-
ros atletas e técnicos, principalmente junto 
ao atletismo e à ginástica artística.
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4.6. Sesi, Celeiro de Esportes

O esporte no Sesi Santo André

Durante muito tempo em nosso país as 
políticas de inclusão social estiveram bem 
longe de alcançar resultados desejáveis. 
Em parte, por carência de projetos, de pro-
fissionais capacitados, mas também pela 
ausência de estruturas adequadas para 
desenvolver atividades.

Situações como essas levaram o Sesi-SP 
a estudar o esporte e a qualidade de vida 
como uma das principais ferramentas inclu-
sivas. Depois de diversas ações, chegou-se 
à conclusão da sua importância para que os 
trabalhadores da indústria e seus familia-
res, como também crianças, adolescentes, 
jovens e adultos da comunidade pudessem 
se desenvolver para a cidadania.

Inaugurado em março de 1972, o Centro 
de Atividades Theobaldo de Nigris Sesi San-
to André iniciou suas atividades através de 
um convênio firmado com a Prefeitura Mu-
nicipal e de lá para cá trabalha colaborando 
efetivamente com a melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador da indústria, seus 
familiares e comunidade em geral por meio 
de seus serviços nos campos da educação, 
saúde, lazer e esporte, cultura, alimentação 
e outros. 

Desde então, milhares de pessoas vêm 
sendo beneficiadas com iniciativas de incen-
tivo ao condicionamento físico e de práticas 
saudáveis, incluindo modalidades olímpicas 
e paralímpicas, oferecidas pela unidade 
para os industriários e seus familiares, aos 
alunos da educação básica da instituição e 
à comunidade em geral.

Celeiro esportivo, o Sesi Santo André logo 
se tornou referência esportiva, iniciando 
primeiro com atividade física regular ofere-
cida aos seus usuários. Seguindo para inicia-
ção esportiva nas modalidades de Ginástica 
Artística e Atletismo, a instituição alcançou 
uma grande representatividade no cenário 
nacional, representando a cidade em diver-
sos eventos.

Daniele Hypólito, ginasta brasileira, nas-
cida em Santo André, foi um dos nomes a 
darem os primeiros passos e saltos no solo 
do Sesi Santo André ainda aos quatro anos, 
e hoje conta com cinco participações em 
Jogos Olímpicos, é vice-campeã mundial no 
solo e soma nove medalhas em Jogos Pan-
-americanos: três pratas e seis bronzes, en-
tre Winnipeg 1999 e Toronto 2015. Ao lado 
dela, o irmão Diego Hypólito, bicampeão 
mundial e medalhista olímpico, também 
passou pelas mãos da professora Patricia 
Turina Braga logo aos sete anos.

Do solo para as pistas, Róbson Caetano, 
um dos maiores nomes do atletismo brasi-
leiro de todos os tempos com a marca de 
10s00, recordista sul-americano dos 100m 
rasos desde 1988 e com participação em 
quatro edições dos Jogos Olímpicos (Los 
Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e 
Atlanta 1996), chegando a cinco finais, tam-
bém foi um dos fenômenos que passaram 
pelo Sesi Santo André nos primeiros anos de 
prática esportiva. A lista se estende ainda à 
Marilson Gomes dos Santos, André Domin-
gues, Adauto Domingues, Maria Elisangela 
Adriano e Valdenor Pereira dos Santos.

Mas foi a partir de 2010, sob a gestão do 
presidente do Sesi-SP e da Fiesp, Paulo Skaf, 
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que o esporte de rendimento do Sesi Santo 
André cresceu, iniciou sua especialização no 
atletismo paralímpico e ginástica artística, e 
na sequência ampliou para o atletismo olím-
pico, voleibol de base e adulto e polo aquáti-
co adulto. Com um planejamento feito com 
base no aproveitamento dos espaços, do 
uso responsável dos recursos naturais, hu-
manos e financeiros e do benefício para os 
públicos atendidos, a unidade cresceu con-
sideravelmente nos últimos 5 anos.

Hoje, os representantes da indústria figu-
ram em pódios nos Jogos Sul-americano, 
Pan-americano, Campeonatos Mundiais e 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Seja na tá-
tica e técnica, com destaque para Marco 
Aurélio Borges, conhecido carinhosamente 
como Marcão, primeiro atleta a compor a 
equipe de atletismo paralímpico e meda-
lhista de prata nos Jogos de Tóquio 2020. 
Como na velocidade, caso do Renato Cruz, 
medalhista de bronze no revezamento 
4x100m na edição Rio 2016 do maior even-
to esportivo do mundo.

No atletismo olímpico, o Sesi Santo André 
segue sua tradição de formação e não para 
de revelar novos talentos. Nomes como Fe-
lipe Bardi, 22 anos, ex-aluno do Sesi Ameri-
cana, se destacou na turma do Programa 
Atleta do Futuro Sesi-SP e se mudou para 
Santo André, onde passou a integrar a 
equipe de rendimento esportivo e hoje é um 
nome forte para o revezamento 4x100m e 
100m rasos, com participação em Tóquio 
2020, e Erik Cardoso, atleta de 21 anos, 
também oriundo da iniciação esportiva do 
Sesi-SP, hoje é o dono da 2ª melhor marca 
da história do Brasil nos 100m rasos com o 
tempo de 10s01, alcançado em setembro 
deste ano.
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NOTÍCIA - ATLETAS DO SESI NOS 
JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

Com direito a medalha inédita, atletas 
do Sesi-SP retornam para o Brasil após 
os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 
com três conquistas, sendo um ouro no 
goalball masculino, uma prata no arre-
messo de peso paralímpico e um bron-
ze no vôlei sentado feminino. No quadro 
geral, fazendo a melhor campanha da 
história, o país terminou sua participa-
ção em 7º lugar com 72 medalhas e re-
cordes.  

Os frutos do trabalho realizado no de-
senvolvimento esportivo paralímpico 
já começaram a ser colhidos durante 
e convocação para a participação no 
maior evento esportivo do mundo. Pelo 
segundo ano consecutivo, o Sesi-SP se 
destacou e contou com o maior número 
de atletas convocados para compor o 
Time Brasil na disputa dos Jogos Para-
límpicos de Tóquio 2020 com 18 atletas 
em ação nas modalidades goalball, vôlei 
sentado, bocha paralímpica, atletismo e 
paratriathlon, além de cinco membros 
das comissões técnicas.

Promessa de medalha para o Brasil 
após o bronze na edição Rio 2016, o go-
alball masculino dominou a China na final, 
ignorou a pressão e alcançou o ouro iné-

dito para modalidade subindo no lugar 
mais alto do pódio com o placar de 7 a 2. 
Com Josemarcio (o Parazinho) e Alex de 
Melo, atletas do Sesi-SP, a seleção bra-
sileira somou seis vitórias e apenas uma 
derrota na trajetória paralímpica em Tó-
quio. Agora com o ouro, a equipe soma à 
prata de Londres 2012 e ao bronze no 
Rio 2016.

Destaque da seleção brasileira, Jose-
marcio, mais conhecido como Parazinho, 
defende o Sesi-SP desde 2014, quando 
se mudou para São Paulo aos 18 anos e 
hoje, além de conquistas com a seleção 
brasileira de goalball, ainda conta com 
o prêmio de melhor atleta da modalida-
de em 2017 no currículo. Diagnosticado 
com atrofia no nervo ótico desde o nas-
cimento, Parazinho que começou a pra-
ticar o atletismo em Belém até conhecer 
o goalball, não esconde a felicidade ao 
falar sobre o feito inédito em Tóquio.

“Estou muito emocionado, a ficha ain-
da está caindo. O trabalho foi bem ár-
duo para chegar até aqui e essa meda-
lha vem como uma perfeita coroação. 
Sou muito grato por todo amparo e re-
conhecimento que o Sesi-SP tem com a 
gente, porque é assim que conseguimos 

Atletas do Sesi-SP garantem ouro, prata e bronze nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020
Entre os convocados estavam 18 atletas de cinco modalidades e cinco profissionais técnicos

nos desenvolver bem na modalidade 
e chegar onde estamos, no lugar mais 
algo do pódio. Se a gente pudesse levan-
tar as duas bandeiras (Brasil e Sesi-SP) 
no pódio seria maravilhoso”, explicou Pa-
razinho.

Veterano nas Paralimpíadas, Mar-
co Borges, conhecido carinhosamente 
como Marcão, foi mais um atleta do Se-
si-SP que brilhou nos Jogos Paralímpicos. 
Desde 2003 defendendo as cores da in-
dústria, Marcão ficou com a medalha de 
prata no arremesso de peso na classe 
F57 com a marca de 14,85m na sua ter-
ceira participação.

“Estou vivendo um mix de muitas emo-
ções. Essa foi a minha terceira paralim-
píada, desde Pequim 2008 eu sonho 
com essa medalha e trabalho por ela, 
principalmente depois de ter ficado fora 
do Rio 2016, então essa é a concretiza-
ção de um projeto. Essa medalha simbo-
liza o trabalho, a parceria longa entre eu 
e o técnico Daniel Biscola, entre eu e o 
Sesi-SP”, comentou Marcão, medalhista 
de bronze no lançamento de disco e no 
lançamento de dardo nos Jogos Para-
pan-Americanos do Rio 2007 e 11 vezes 
campeão brasileiro.

Repetindo o pódio da última edição dos 
Jogos, a seleção brasileira feminina de 
vôlei sentado volta para casa com mais 
uma medalha de bronze. A equipe, que 
contou com a participação das atletas 
Edwarda Dias, Gizele Dias, Nathalie Filo-
mena, Laiana Rodrigues e Ana Luisa So-
ares, saiu na frente do Canadá na dispu-
ta do terceiro lugar, sofreu um aperto, 
mas soube superar e vencer por 3 a 1, 
com parciais de 25/15, 24/26, 26/24 e 

25/14.

Sem perder posições e mantendo a 
boa campanha em anos anteriores, o 
goalball feminino, que contou com duas 
representantes da indústria, Ana Ga-
briely Brito e Moniza de Lima, e o time 
de vôlei sentado masculino, com Daniel 
Yoshizawa, Renato Leite, Fabricio Silva 
e Wellington Platini, repetiram o feito da 
última edição dos Jogos e encerraram a 
participação na quarta colocação.

No grupo dos estreantes em paralim-
píadas, o velocista Lucas Lima ficou na 
sexta colocação nas provas dos 100 e 
400m rasos na classe T47 (deficiência 
nos membros superiores). No paratria-
thlon, modalidade que estreou na edição 
de 2016 dos Jogos, o jovem atleta Car-
los Rafael Viana (Carlinhos), de 22 anos, 
também se sagrou como o sexto melhor 
do mundo competindo na classe PTS5 
(deficiências leves).

Porta-bandeira do Brasil na cerimônia 
de abertura dos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio 2020, a multicampeã Evelyn Oli-
veira encerrou sua participação com a 
sexta colocação na disputa em duplas 
mistas na classe BC3 (deficiência muito 
severa), e em sétimo no individual geral.

“Eu fiquei muito feliz e honrada em ter 
sido convidada para ser porta-bandeira 
no desfile, foi algo que eu não esperava, 
mas fiquei muito feliz, ainda mais sendo 
uma representante mulher e de uma mo-
dalidade que vem crescendo cada vez 
mais. Ali eu me sentei levando não só a 
bandeira do Brasil, mas também a ban-
deira do Sesi-SP, equipe que faço parte 
há 11 anos e que me proporciona tudo o 
que tenho e conquisto”, finalizou.
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Depois de 17 dias de competições nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020, os sete 
atletas das modalidades: atletismo, na-
tação, triathlon e wrestling, retornaram 
para o Brasil com a bagagem cheia de 
experiências e novas metas para o pró-
ximo ciclo olímpico. Diferente da edição 
de 2016, no Rio de Janeiro, quando o Se-
si-SP credenciou atletas veteranos no 
vôlei, polo aquático e natação, e retor-
nou com medalhas, em 2021, a institui-
ção emplacou em Tóquio cinco nomes 
estreantes em uma olímpiada, Luisa 
Baptista e Manoel Messias do triathlon, 
Felipe Bardi e Lucas Vilar do atletismo e 
Matheus Gonche da natação.

Uma das primeiras modalidades a com-
petir em Tóquio, o triathlon masculino 
contou com apenas um atleta represen-
tando o Brasil, um jovem estreante em 
Jogos Olímpicos. Manoel Messias (24), 
atleta do Sesi-SP há 8 anos, conquistou 
a 28ª posição na prova individual, supe-
rando a marca do companheiro de equi-
pe, Reinaldo Colucci, 36º colocado em 
Londres 2012.

Messias integrou o último grupo de 
atletas durante toda a prova, finalizan-
do a natação e transição para o ciclis-

mo na 49ª colocação. Mas foi na reta fi-
nal, na etapa de corrida, que o brasileiro 
cresceu e conseguiu melhores posições, 
deixando seus adversários para trás.

“Foi uma prova bem dura e bem rápida 
desde o começo. Na natação saí corta-
do do grupo principal, na bike puxei pra-
ticamente sozinho, mas me senti bem e 
saí pra correr bem também, me sentindo 
forte desde o início e principalmente no 
final onde consegui ganhar bastantes 
posições e acabar bem. Foi uma prova 
que eu gostei bastante e consegui dar o 
meu melhor”, explicou o triatleta.

No feminino, o Brasil contou com duas 
representantes, entre os nomes, teve 
a também estreante do Sesi-SP, Luisa 
Baptista. Mesmo sem conseguir figurar 
entre as primeiras colocadas durante 
todo o trajeto, largando na 35ª posição, 
a triatleta alternou entre altos e baixos 
durante todo o percurso e finalizou o 
evento na 32ª colocação, com o tempo 
de 2:05:32.

Na natação, a trajetória do jovem es-
treante Matheus Gonche, também não 
foi fácil. O nadador, que surpreendeu a 
todos ao alcançar o índice olímpico, dis-
putou a prova dos 100m borboleta, fez o 

NOTÍCIA - ATLETAS DO SESI NOS 
JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO
Atletas do Sesi-SP que estiveram em Tóquio retornam 
para casa com bagagem repleta de experiências.

quinto tempo na sua bateria com 53s02, 
e não conseguiu se classificar para a se-
mifinal, finalizando a disputa na 43ª co-
locação. Etiene Medeiros, que participou 
da sua segunda olimpíada, chegou em 
Tóquio com o 17º tempo do mundo nos 
50m livre, mas devido a uma lesão que a 
prejudicou na reta final, não conseguiu 
desempenhar um bom papel e finalizou a 
competição na 29ª posição com o tem-
po de 25s45. No revezamento feminino 
4x100m livre, o quarteto formado por 
Etiene Medeiros, Stephanie Balduccini, 
Ana Vieira e Larissa Oliveira finalizou a 
prova com o tempo de 3m39s19, na 12º 
colocação.

"Olimpíada é uma montanha russa de 
emoção. Tinha dias que eu me sentia 
bem, outros que me sentia mal, é difícil 
controlar e estar bem sempre, comecei 
mal e fiquei bem. Estava acreditando 
que seria um bom tempo hoje, fiquem 
um pouco aquém — um mês atrás che-
guei em 52s08, a piora de tempo é tris-
te, mas foi uma decepção do momento, 
agora é trabalhar para o ciclo 2024", 
comentou Matheus Gonche.

Felipe Bardi e Lucas Vilar, velocistas do 
Sesi-SP, também deram o primeiro pas-
so em suas trajetórias olímpicas em Tó-
quio. Bardi, ex-aluno do Sesi Americana e 
destaque do Programa Atleta do Futu-
ro, disputou as eliminatórias dos 100m 
rasos e terminou em quinto lugar na sua 
bateria com o tempo de 10s26. Enquan-
to Lucas Vilar ficou na sexta posição da 
quinta bateria eliminatória dos 200m 
rasos com o tempo de 21s31.

No revezamento 4x100m, a equipe 
brasileira masculina, formada por Rodri-

go do Nascimento, Bardi, Derick Silva e 
Paulo André Camilo, ficou fora da final 
após terminar a primeira bateria das eli-
minatórias na 5ª posição com o tempo 
de 38s34, a 12ª melhor marca no geral.

No grupo dos veteranos, além da na-
dadora Etiene Medeiros, a lutadora Aline 
Silva também contou sua história na edi-
ção de 2020 do maior evento esportivo 
do mundo. No primeiro dia de provas do 
wrestling, Aline encarou a turca Yase-
min Adar e sofreu o revés por 6 a 0. A 
atleta da seleção brasileira e do Sesi-SP 
começou uma luta dura com a turca, 
que acabou conseguindo marcar dois 
pontos. A brasileira buscava a reação, 
mas a adversária achou uma brecha e 
conseguiu abrir a vantagem para 4 a 0. 
No final, Yasemin Adar acertou um golpe 
e fechou a luta em 6 a 0.

“É triste sair daqui sabendo que eu fiz o 
meu máximo e não foi o suficiente. Eu ti-
nha que ter defendido melhor no primei-
ro round, ela pode se esconder no segun-
do round a luta toda. Ela não fez mais 
nada, não tentou lutar, a arbitragem 
não pressionou, meu erro foi no primeiro 
momento. Para obrigá-la a lutar mais e 
eu tivesse a chance de lutar o segundo 
round”, falou Aline após a luta, que ainda 
completou enaltecendo a nova geração 
de atletas.

“Eu gosto de pensar no esporte como 
algo que empodera. Esses devem ser 
meus últimos Jogos Olímpicos e eu passo 
a bola para a próxima geração. A gente 
quer acreditar que a gente faz a dife-
rença e que o caminho vai ser mais fácil 
para as outras meninas. E é isso que eu 
quero que aconteça,” conclui Aline.
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4.7.  Clube Atlético Pirelli 

A Associação Desportiva Classista Pirelli 
foi uma entidade desportiva, criada em 
1975, como uma evolução do Clube Atléti-
co Pirelli iniciado em 1948 e que desenvol-
veu um trabalho profissional em uma gama 
de esportes olímpicos como atletismo, ci-
clismo, basquetebol masculino e feminino, 
boxe, judô, voleibol masculino e feminino, e 
cujas cores eram amarelo, azul e vermelho.

A Multinacional Pirelli, instalada na cidade 
de Santo André desde 1929, com apoio in-
condicional fez tal cidade ser reconhecida 
como a capital do esporte, teve a criação de 
Clube Atlético Pirelli no ano de 1948. E que a 
partir de 1975 passa a ser ADC (Associação 
Desportiva Classista) amparada pela Lei n° 
6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975. Lei essa 
em que Nilo Luchetti, à época responsável 
pelo setor de Recursos Humanos foi mentor 
e consultor junto à Confederação Brasileira 
de Desportos para a sua implementação. 

A lei visava a um incentivo às empresas 
para que investissem no esporte amador. 
A partir da promulgação da lei a Pirelli am-
plia os recursos de investimento no leque de 
esportes envolvidos obtendo sucessivos tí-
tulos no atletismo, boxe, ciclismo, em várias 
modalidades esportes olímpicos disputados 
nacionalmente.

A equipe de voleibol surgiria a partir de 
1974, quando um grupo de funcionários pra-
ticantes resolveu apresentar um ambicioso 
plano visando à formação da melhor equipe 
de voleibol do país, uma vez que o Randi Es-
porte Clube de Santo André e anteriormen-
te Campeão Sul Americano em 1970 encer-
raria suas atividades e os atletas poderiam 
formar a base do time da Pirelli. Entre eles 

William Carvalho, José Roberto Guimarães. 
José Carlos Brunoro e Vincenzo Roma, fo-
ram técnico e auxiliar da equipe. A lei das 
ADC teve a inspiração no modelo utilizado 
na Itália, ou seja, clube-empresa, onde as 
equipes filiavam-se as empresas e garanti-
riam a sobrevivência dos atletas, que pas-
sariam a serem funcionários e também for-
madores de atletas de base o que agradou 
a diretoria da empresa que logo efetivou o 
projeto, em pouco tempo os títulos surgi-
ram, o time masculino conquistou o título 
Mundial Interclubes.

Na história do Campeonato Paulista, o 
primeiro título no masculino foi em 1976, 
foi em parceria com o Esporte Clube San-
to André, com a mesma parceria foi vice-
-campeão no seguinte, depois como Asso-
ciação Desportiva Classista Pirelli obteve 
os vice-campeonatos nas edições de 1979 
e 1980, conquistando o tricampeonato con-
secutivo nos anos de 1981, 1982 e 1983, e 
mais quatro títulos consecutivos como "Clu-
be Atlético Pirelli" nos anos de 1984, 1985, 
1986 e 1987, e depois os vice-campeonatos 
nos anos de 1988, 1989 e 1991 e alcançou o 
terceiro lugar na edição do ano de 1992, e 
disputou edição de 1993 com o Clube Atléti-
co Pirelli utilizando a alcunha Rhodia/Pirelli, 
na estreia em jogos oficiais do técnico de 
William Carvalho da Silva, antes estrela do 
time como jogador, e contrataram apenas 
três jogadores, o levantador Maurício Goz-
zi, os meios de rede Cidão e Eduzão, reinte-
grando ao elenco os atacantes Orlando e 
Marcelão, estes estavam cedidos por em-
préstimo a outro clube, além de contar com 
Marcelo Madeira, Luís Alexandre, Mauricio 
Pagnotta, Levi César Gomes, estiveram até 
Liga Nacional de 1992-93: Bráulio José Vogt, 
Talmo Oliveira, Celsinho, Claudinei, Douglas 
Chiarotti , Kid.

O elenco Principal Feminino da ADC Pirelli 

conquistou o primeiro título na divisão de 

elite do Campeonato Paulista em 1980, na 

sequência obtendo três vice-campeonatos 

nos anos de 1981, 1982 e 1983, voltando 

a conquistar o título em 1984 como Clube 

Atlético Pirelli, e com este mesmo nome os 

vice-campeonatos nos anos de 1985, 1987 

e 1988.

Em 1986 foi construído o Ginásio de Espor-

tes Pirelli, primeiro clube que teve um centro 

de treinamento e vários técnicos estrangei-

ros, também vestiram a camisa além dos 

atletas da dita Geração de Prata, Carlão e 

José Roberto Guimarães, que estiveram na 

conquista do primeiro ouro olímpico do es-

porte coletivo em Barcelona 1992.

Na temporada de 1982 a empresa in-

vestiu cerca de 450 milhões de cruzeiros, 

mantendo quatro titulares da seleção mas-

culina vice-campeã mundial daquele ano, 

William Carvalho da Silva, Amauri Ribeiro, 

Mário Xandó e José Montanaro Júnior, além 

de promessas como Maurício Jahu, Ronal-

do Macedo e Marcão; uma empresa que se 

esmerava pelo bem-estar de seus atletas, 

como declarou na época a Vera Mossa que 

residia em 1980 em São José dos Campos/

SP e um veículo da empresa a conduzia para 

os treinamentos e jogos em Santo André. 

Contratou Domingos Maracanã que pas-

sou a ganhar 700000 cruzeiros por mês, e 

apresentava uma infraestrutura esportiva 

de qualidade: escolinhas para diversas mo-

dalidades, oito técnicos de voleibol, seis de 

basquete, três de natação; judô, tênis de 

mesa, boxe, saltos ornamentais e futebol, 

todos com dois técnicos cada, e ainda um 

técnico de ciclismo, outro para futsal e mais 

um para tênis.
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Nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, dos 19 atletas participantes paulistas, nove eram da Pi-
relli de Santo André. Nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico em 1979, dos 27 atletas de São 
Paulo, 19 eram vinculados a Pirelli, além dos feitos esportivos, tinha o retorno da veiculação de 
seu nome nas transmissões esportivas e estimativas da época enaltecem o retorno caso a em-
presa tivesse que efetuar o pagamento de 15 horas de transmissão dos cinco jogos decisivos 
das equipes masculinas e femininas de vôlei ao aparecer sua logomarca no vídeo, gastaria 680 
milhões, cerca de dez vezes o que insistiu em 1982. 

da esquerda para direita: William Carvalho (Capita), nosso Andreense do vôlei da geração de 
prata e Bernardinho (hoje, como técnico, maior detentor de títulos internacionais)

O levantador William Carvalho da Silva in-

gressou em 1971 na equipe juvenil da Pirelli, 

e retornou para o elenco profissional na dé-

cada de 1980, participando dos principais 

títulos do clube, depois iniciou como auxiliar 

técnico do time adulto e juvenil no masculi-

no e depois passou a preparar as equipes 

do feminino. Em 1986 outros jogadores da 

seleção brasileira passaram pelo clube Rui 

Campos do Nascimento e Pampa; e o téc-

nico José Carlos Brunoro permaneceu du-

rante 13 anos à frente da equipe de 1978 a 

1991.

A ADC Pirelli possuía uma academia de 

qualidade para o boxe, e em 1983 lá treina-

va o pugilista Chiquinho de Jesus e patroci-

nava um dos principais pugilistas da história 

do país, o Servílio de Oliveira que conquistou 

a medalha de bronze na edição dos Jogos 

Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do 

México, e nas outras modalidades também 

alcançaram o êxito ao patrocinar o judoca 

Aurélio Miguel que se tornou o primeiro me-

dalhista de ouro olímpico na modalidade em 

Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul.

Outros esportes, como ciclismo e o bas-

quete feminino também eram mantidos 

com as verbas de patrocínio da fábrica de 

pneus, no basquete tinha as jogadoras: Nilza 

Monte Garcia, Odila Fernandes de Camargo, 

Arilza Coraça, Nadir Léa Bazzani, Valquíria 

Aparecida Turco e a técnica Laís Elena Ara-

nha. As equipes femininas de basquetebol 

do clube conquistaram vários títulos, além 

de formarem e revelarem diversas atletas 

que defenderam a Seleção Brasileira.

Em 1965 o C. A. Pirelli começou a sua parti-

cipação em competições de basquetebol, o 

Torneio Extra Feminino do Interior a equipe 

andreense ficou na primeira colocação do 

Grupo B e em sexto lugar no geral. No ano 

seguinte (1966), sob o comando do técnico 

Paulo Albano dos Santos, conquistaria seu 

primeiro título no basquetebol feminino no 

Torneio Quadrangular das Estrelas Femini-

no de Basquetebol.

No ano de 1989, a empresa interrompeu 

o patrocínio do basquete feminino, dire-

cionando os recursos para competições e 

equipes envolvidas com esporte a motor, 

entrando em ação duas grandes persona-

gens da modalidade no cenário nacional, as 

técnicas Laís Elena Aranha da Silva e Arilza 

Coraça.

O basquetebol masculino teve início em me-

ados de 1965 quando os professores  Emer-

son Tadiello, Carlos Alberto Guzzo, Iguatemi 

de Godoy e Fiorizi foram contratados pelo 

Sr. Milton Santos Marques do Diretor do De-
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partamento de Esporte da Prefeitura de 

Santo André, para jogar pela cidade nos Jo-

gos Regionais, Jogos Abertos do Interior e 

Campeonato da Federação Paulista que já 

tinham uma parceria com o C.A Pirelli. Em 

meados de 1970 deram início às categorias 

de base, o primeiro atleta a se destacar foi 

o Ronaldo Costa que foi convocado para 

Seleção Paulista Juvenil em 1973, depois 

apareceu  Marcelo Vido da Seleção Paulista 

e Brasileira Infantil, Juvenil e Principal. A se-

guir veio a geração de Romani, Pedro Paulo, 

Léo Watanabe, Henrique  (hoje proprietário 

da Padaria Brasileira) e Júlio (campeões da 

categoria mini ao principal, também Sele-

ção Paulista e Brasileira Juvenil). A próxima 

geração a se destacar foi de Antônio Car-

los Giorgetti - Foguinho - (in memoria), Ser-

gio Ricardo Fantini (Xoxo), Reginaldo (Dé) e 

Lúcido Reis e Caio Cazziolato, Antônio Girelli, 

Betão, esse três últimos, campeões paulista 

infantil, infanto e cadete em 1989/90). 

Em 1991 o Clube Atlético Pirelli encerrou 

as categorias menores, mantendo mais um 

ano a equipe adulta com o técnico Cláudio 

Mortari em 1992, ano em que foi criada a  

New Porte, administrado pelo ex-atleta 

Gilson Trindade. Em dezembro de 1992 foi 

criada a APABA (Associação de Pais e Ami-

gos do Basquetebol) - Presidente Dr. João 

Paulo Duarte (in memoriam) da categoria 

Pré-Mini até a categoria Infantil. 

Durante o período em que o basquetebol 

masculino foi mantido pelo Clube Atlético Pi-

relli, além de fornecer atletas para as sele-

ções brasileiras de base, forneceu Técnico 

para Seleção Brasileira Juvenil (3º Lugar no 

Mundial em 1988/89) e Auxiliar Técnico da 

Seleção Brasileira Adulto. 

Em 1998  a Empresa voltou a investir na 

cidade quando patrocinou a Copa Inter Pi-

relli Campus, que ocorreu também no ano 

seguinte, na ocasião era parceira da Foo-

tball Club Internazionale Milano (Inter de Mi-

lão), quando optou em realizar as edições 

no Brasil visando visibilidade no mercado 

nacional e incentivando a prática do futebol 

em comunidades carentes; e o evento teve 

repercussão de muitos garotos no campo 

do Esporte Clube Santo André, pois, os cam-

peões receberam o troféu das mãos de Ro-

naldo Nazário (Fenômeno) na época jogava 

pelo clube supracitado.

Em outubro de 2001 o Clube da Pirelli foi 

vendido para a Universidade do Grande 

ABC (UniABC), do Grupo Anhanguera, por 

R$ 7 milhões, rompendo de vez o elo da fá-

brica de pneus com o esporte de alto rendi-

mento de Santo André. Sendo uma área de 

39 mil metros quadrados, localizado na Vila 

Homero Thon, destinada a construção de 

campus da universidade, mantiveram a es-

trutura do clube, incluindo-se o ginásio, pal-

co de muitas conquistas do voleibol; assim 

como o campo de futebol que permaneceu 

praticamente inalterado.

Em março de 2010, por meio da Lei de In-

centivo ao Esporte, a empresa voltou a in-

vestir na cidade no projeto da ex-basquete-

bolista Janeth Arcain, fundou um instituto 

que trabalha a inclusão social através do 

esporte e atividades sociais, com seis uni-

dades sendo dois núcleos em Santo André 

e outros em Mauá, Cubatão, Atibaia e Bra-

gança Paulista, abrangendo 700 jovens 

com idade entre 7 e 14 anos, e mais 5.000 

jovens já passaram pelo instituto.
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4.8. Clubes e Associações Parceiros da Cidade Vinculados  

    à Federações

A cidade de Santo André também é apoia-
da por clubes e associações de práticas es-
portivas, conhecidas como EPDs (Entida-
des de Prática Esportiva) culturais e sociais. 
Este é um dos pilares do movimento Olím-
pico no Brasil, assim como grandes respon-
sáveis pela promoção à saúde e interesse 
dos cidadãos à prática esportiva. Conheça 
abaixo as EPDs ligadas à cidade:

Associação de Pais e Amigos do Basque-
tebol  - APABA 

A partir do ano de 1992 com o findar dos 
trabalhos do C.A Pirelli, alguns pais e respon-
sáveis pelos atletas da época, se reuniram 
e fundaram a APABA, a qual deu continui-
dade ao basquetebol masculino da cidade, 
em parceria com a Prefeitura de Santo An-
dré, desde as escolinhas até a equipe adulta 
com o trabalho de formação dentro e fora 
das quadras.

Dando sequência ao trabalho de excelên-
cia realizado por anos pela Pirelli, a APABA, 
da base da equipe adulta, continuou de for-
ma ininterrupta o trabalho com o basquete-
bol masculino e com basquetebol feminino 
de Santo André, participando de campeo-
natos da Federação Paulista, Ligas Estadu-
ais, Liga Nacional, Jogos Regionais e Jogos 
Abertos do Interior.

Em 2021, a associação completa 29 anos 
de parceria com a Prefeitura, e em todo 
este tempo, teve como resultado de um 
trabalho sério e de credibilidade, alguns 

atletas que se destacaram com convoca-
ções e participações em seleções paulista e 
brasileira.

Associação Desportiva Santo André  - 
ADSA

A ADSA foi fundada em janeiro de 2000, 
como associação civil de direito privado 
sem fins lucrativos, não política, não faz dis-
tinção de raça, cor ou credo religioso, e tem 
como finalidade promover assistência so-
cial, o desenvolvimento desportivo, educa-
cional e cultural, a melhora da qualidade de 
vida, a formação do bom caráter e da ética, 
o bem-estar geral dos seus associados e da 
comunidade através de iniciativas próprias 
ou em colaboração com órgãos públicos 
(municipais, estaduais ou federais), funda-
ções e outras entidades, de direito público 
ou privado, assim como ministrar o ensino, 
o incentivo por todos os meios, o progres-
so técnico dos atletas, a confraternização 
e o desenvolvimento do esporte sempre 
em caráter amadorístico das modalidades: 
Judô, Karatê, Ginástica Artística, Boxe, Vô-
lei, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Fute-
bol, Natação, Bocha, Xadrez, Luta Olímpica 
e demais esportes olímpicos, demais espor-
tes culturais; além de defender e divulgar 
ações de conservação e respeito ambien-
tal e ecológico. Atualmente a Associação 
Desportiva Santo André, em parceria com 
a Prefeitura Municipal e Estadual, desen-
volve o Projeto Faixa Dourada de Judô, que 
atende a 200 crianças entre 08 a 14 anos, 
de forma gratuita. A 12 anos consecutivos 

figura entre os dez clubes de Judô do país 

na categoria adulta com participações em 

Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior 

“Horácio Baby Barioni” e Grand Prix Nacio-

nal Interclubes.

Grêmio Esportivo Santo André  - GESA 

O GESA nasceu da união de pais e mães de 

atletas, técnicos e coordenadores da nata-

ção competitiva da cidade de Santo André, 

com a finalidade de promover o esporte 

por meio do ensino, treinamento, recreação 

e divulgação para adolescentes, adultos e 

idosos. 

Com o constante contato com o espor-

te, a entidade percebeu a necessidade de 

promover a modalidade, por meio de in-

vestimento na estruturação da equipe, na 

qualidade de vida dos atletas e, consequen-

temente, resultados positivos para a cida-

de, enfatizando os talentos esportivos da 

região.  

Com a proposta de resgatar o orgulho an-

dreense no esporte, referência na década 

de 1980 na cidade, visamos aproximar os 

jovens e crianças das ações esportivas lo-

cais. 

O GESA entende que uma equipe de na-

tação valorizada torna-se um fator incen-

tivador para crianças e jovens buscarem 

o esporte, também, como ferramenta de 

ascensão social. Além disso, com foco na 

promoção da saúde, busca estimular a au-

tonomia dos indivíduos, o reforço da ação 

comunitária, bem como a formulação de 

políticas comprometidas com a qualidade 

de vida de crianças e adultos. 

Em parceria com a Secretaria de Esporte 
e Prática Esportiva de Santo André,  visa 
maior difusão do esporte por meio de au-
las de natação e hidroginástica, atuando na 
promoção esportiva, de forma geral,e ain-
da com a promoção do esporte na terceira 
idade. 

Santo André Futsal

É uma associação civil, de Direito Privado, 
com fins não econômicos, com personalida-
de jurídica.

O time principal teve início em 2019, diante 
do sonho de se ter uma equipe de futsal da 
própria cidade para disputar Liga Paulista e 
Liga Nacional.

Da união dos apaixonados dirigentes de 
associações locais, surgiu a ideia impulsio-
nada pelo Presidente da Liga de Futebol de 
Salão, que logo encontrou apoio do Prefeito 
de Santo André e do Secretário de Esporte 
e Prática Esportiva.

O próximo desafio foi a criação da catego-
ria de base para dar continuidade no plane-
jamento da modalidade.

Já no primeiro ano de existência, conquis-
tou os Jogos Regionais, e com o título de 
campeão se qualificou para disputar os Jo-
gos Abertos do Interior que culminou com 
uma campanha invicta e conquista inédita 
da medalha de ouro do maior evento espor-
tivo da América do Sul. Outras conquistas 
importantes foram: Vice Campeão Estadu-
al Sub 20, Campeão Liga Paulista Sub 20, 
Vice Campeão Estadual Adulto, Semifina-
lista da Liga Paulista Adulto e Campeão da 
Liga Paulista Sub 20.



92 93

NOVA SANTO ANDRÉ
5

Santo André é um dos distritos mais an-
tigos do país. A cidade como é conhecida 
hoje é bem diferente da vila fundada pelo 
português João Ramalho, na época da co-
lonização. No seu início, o local era apenas 
um pequeno vilarejo com poucas casas, 
conhecido como Santo André da Borda 
do Campo. Após muitas brigas entre pa-
dres jesuítas e indígenas e, alguns séculos 
depois, o lugar foi anexado em 1889 ao 
recém-criado na época município de São 
Bernardo, tornando-se um bairro.

Apenas em 1910 reaparece o nome San-
to André, usado para nomear o distrito 
criado nas proximidades de uma das es-
tações que ficavam às margens da São 
Paulo Railway, como também era conhe-
cida a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. 
Com o passar das décadas, a cidade tor-

nou-se um polo industrial concentrando 
muitas fábricas e usinas, o que foi um fa-
tor essencial para o seu desenvolvimento. 
Porém, nos últimos anos, o município vem 
mudando um pouco suas características, 
deixando de ter uma face puramente in-
dustrial, passando a investir mais no se-
tor de comércios e serviços.

Hoje, por tudo que Santo André possui e 
oferece pode-se dizer que ela é uma cida-
de completa e que tem uma infraestru-
tura muito similar e em alguns casos até 
melhor do que alguns municípios conside-
rados maiores. Como opções de trans-
porte, o município dispõe de diversas 
linhas de ônibus que levam a vários bair-
ros, inclusive a distritos vizinhos, como 
São Paulo, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul.
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Por sua localização privilegiada, Santo An-
dré está cercada de vias importantes que 
também facilitam o deslocamento para 
municípios vizinhos e cidades do interior, 
considerando um rodoanel próximo que co-
necta diretamente a grandes rodovias do 
Estado. Um desses caminhos é a Avenida 
dos Estados, que liga as cidades do grande 
ABC à Capital Paulista. Outra opção é a Ro-
dovia Anchieta, que além de servir de aces-
so para São Paulo, também é caminho para 
as cidades do litoral Sul e Baixada Santista.

No que se refere à rede de comércios e 
serviços, a cidade é bastante completa, 
com estrutura similar ao que é encontrado 
em grandes capitais, como São Paulo. Hoje, 
a cidade dispõe de grandes redes de super-

mercados, bancos, padarias, restaurantes, 
bares, farmácias, escolas de idioma, redes 
de magazines, lojas de departamento e 
uma infinidade de estabelecimentos comer-
ciais. Em especial, o destaque vai para a re-
gião da Rua das Figueiras no Bairro Jardim, 
que é considerada um importante centro de 
comércio com lojas de diversos segmentos 
e bares noturnos. Além disso, Santo André 
conta com os Shoppings ABC, Grand Plaza e 
Atrium, que são também importantes cen-
tros de compra e que dispõem de salas de 
cinema, praças de alimentação e uma enor-
me variedade de lojas.

A atual Gestão propõe para o eixo do De-
senvolvimento Econômico metas muito 
claras e alinhadas com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 da ONU, promovendo um desenvol-
vimento econômico estruturado e susten-
tável, estimulando tanto os micro e peque-
nos empreendedores como os grandes 
investimentos, para que nossa gente pos-
sa encontrar um emprego de qualidade 
e que também tenha condições para em-
preender em seu próprio negócio, gerando 
oportunidades de renda para sua família. 

Santo André é um dos municípios que pos-
suem um dos sistemas educacionais mais 
completos. O distrito tem em sua rede de 
ensino escolas de ótima qualidade como 
os colégios Pueri Domus, Objetivo, Singular, 
Pentágono, Arbos, Stocco, além de contar 
com a Universidade Federal do ABC, Fun-
dação Santo André, Uniabc e Anhanguera 
Santo André no campo do ensino superior.

Para quem quer aprender brincando, a 
SABINA (Escola Parque do Conhecimento) é 
um Centro de Ciências com a missão de ge-
rar, preservar e difundir o conhecimento por 

meio de seus acervos, exposições, aquários, 
terrário, experimentos, simuladores, plane-
tário, teatro digital e outros serviços. É um 
grande espaço de democratização e aces-
so ao conhecimento científico, artístico, cul-
tural e tecnológico que transcende o ensino 
formal, e o Parque Escola (Escola Municipal 
de Educação Ambiental Parque Tangará), 
com mais de 20 anos de existência, o  é um 
espaço localizado a 5 minutos do centro de 
Santo André, no bairro Valparaíso, que une 
educação e preservação ambiental. Possui 
uma área de aproximadamente 50 mil me-
tros quadrados, ocupada em grande parte 
por vegetação nativa da Mata Atlântica e 
onde funciona, desde 2016. A EMEA Parque 
Tangará promove mensalmente uma pro-
gramação repleta de atividades como ofici-
nas, minicursos e palestras sobre assuntos 
relacionados ao meio ambiente, reaprovei-
tamento de material e bem-estar pessoal, 
cursos de informática básica e pacote Mi-
crosoft Office, além de aulas de Yoga, Liang 
Gong, Tai Chi Chuan e Zumba. Vale informar 
que todas as atividades são gratuitas.  O 
parque conta com quadra esportiva, pe-
queno campo de futebol, academia ao ar 
livre, dois parques infantis e pista de cami-
nhada que passa por toda a extensão de 
um bosque. 

Por ser uma das cidades que mais cres-
cem e se desenvolvem na região metropo-
litana de São Paulo, o município de Santo 
André vem chamando a atenção de muitas 
pessoas que procuram um lugar que ofere-
ça a infraestrutura e as facilidades de uma 
cidade grande, mas sem abrir mão de uma 
boa qualidade de vida.

É comum encontrar pessoas que traba-
lham em São Paulo, mas que moram no ABC. 
Por serem cidades menores, o custo de vida 

é mais baixo em comparação com a Capital 
e oferecem uma excelente infraestrutura.

Uma prova disso é o IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano).

Confira os dados do IBGE de 2010:

- Santo André: 0,815;

- São Bernardo do Campo: 0,805;

- São Caetano do Sul: 0,862.

A região é um importante polo industrial 
e se consolidou com a chegada das indús-
trias automobilísticas. As grandes marcas, 
como Toyota, Mercedes-Benz, GM, Chrys-
ler e Volkswagen, instalaram-se na região 
quando vieram para o Brasil.

As três cidades começaram o desenvolvi-
mento econômico por meio das indústrias 
automobilísticas, mas elas não pararam por 
aí. Aos poucos, outras indústrias e grandes 
empresas migraram para a região, como as 
Casas Bahia. Atualmente, uma das antigas 
fábricas da Volkswagen se transformou 
em um depósito da varejista. Além disso, o 
comércio e a prestação de serviços tam-
bém se desenvolveu na região para suprir 
a demanda crescente da população que se 
instalava nas cidades. Hoje em dia, o ABC 
Paulista está na lista das melhores regiões 
para se investir, inclusive em imóveis.

Paranapiacaba é um distrito de Santo An-
dré — inicialmente foi uma vila criada pela 
empresa de transporte ferroviário São 
Paulo Railway. A região mantém traços da 
arquitetura inglesa e é famosa pela espes-
sa neblina.

A Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem 
foi a primeira igreja do ABC Paulista. Ela foi 
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inaugurada em 1812 e foi a única da região 
por mais de cem anos. Ela reunia todos os 
fiéis das três cidades, por ser a única con-
gregação católica. Em 1943, ela se tornou 
uma matriz, devido a sua importância na 
história.

A educação é um fator importantíssimo no 
desenvolvimento de uma cidade. A região 
toda conta com diversas opções de escolas 
públicas e particulares. Ao avaliar os indica-
dores educacionais, é possível perceber que 
eles continuam em crescimento. Em Santo 
André está a Universidade Federal do ABC, 
que ocupa os primeiros lugares em diversos 
quesitos, como a excelência em pesquisa. 
Além dela, outras quatro instituições de en-
sino superior figuram entre as melhores do 
país.

A oferta universitária em Santo André é 
bem variada.

Há instituições especializadas em 
determinadas áreas, como a Facul-
dade de Medicina do ABC (FMABC) e 
a Escola Superior de Administração 
e Gestão Strong, e outras de gran-
de estrutura, com inúmeros cursos 
em todas as áreas, como o Centro 
Educacional Anhanguera (ANHAN-
GUERA) e a Universidade Federal do 
ABC (UFABC).

Faculdades sediadas em Santo 
André de acordo com o Ministério 
da Educação

• Centro Educacional Anhangue-
ra (ANHANGUERA) 

• Centro Universitário Fundação 
Santo André (CUFSA)

• Escola Superior de Administra-
ção e Gestão Strong

• Faculdade de Medicina do ABC (FMABC)

• Faculdade de Santo André

• Faculdade de Tecnologia Jardim (FA-
TEJ)

• Faculdade de Tecnologia Pentágono 
(FATEP)

• Faculdade de Tecnologia Santo André 
(FATEC-SA)

• Faculdade Estácio de Santo André (Es-
tácio Santo André)

• Faculdade Pentágono (FAPEN)

• Faculdades Integradas Coração de  

Paranapiacaba é um distrito de Santo 
André — inicialmente foi uma vila criada 
pela empresa de transporte ferroviário 
São Paulo Railway. A região mantém tra-
ços da arquitetura inglesa e é famosa pela  
espessa neblina.
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Universidade Federal do ABC (UFABC) vista aérea

Jesus (FAINC)

• Universidade Federal do ABC (UFABC)

O reconhecimento do MEC é imprescindível 
para que os diplomas tenham validade em 
todo o país. As notas também podem ser 
conferidas pelo Ministério a cada institui-
ção. A avaliação do MEC traduz a qualidade 
de ensino e pode influenciar diretamente as 
chances na hora de procurar emprego.

Cursos Superiores em Santo André

Os cursos de graduação no Brasil podem 
ser de bacharelado, licenciatura ou tecno-
lógico. Alguns dos mais tradicionais, como 
Administração, Direito, Medicina e as Enge-
nharias, fazem parte do grau de bacharela-
do. Sua característica é trabalhar com uma 
grade curricular ampla e abrangente, que 
vai permitir ao profissional formado atuar 
nas várias áreas da mesma profissão. 

Os bacharelados podem durar de qua-
tro a seis anos. Já as licenciaturas formam 
professores e têm duração média de qua-
tro anos. Além das matérias específicas de 
cada graduação, incluem em seu currículo 
disciplinas ligadas à didática e a metodolo-
gias de ensino, que são importantes para 
o trabalho em sala de aula. História, Geo-
grafia, Física, Química, Biologia, Matemáti-
ca, Filosofia, Pedagogia e Artes Visuais são 
exemplos de licenciaturas.

Existe também o grau tecnológico. Esses 
cursos foram pensados para atender dire-
tamente à demanda do mercado e se es-
tendem por várias áreas. Alguns exemplos 
entre as dezenas de possibilidades são Gas-
tronomia, Produção Audiovisual, Marketing, 
Logística e Gestão Ambiental. Sua duração 
é mais curta (entre dois e três anos) e a em-

pregabilidade dos alunos formados é alta. A 
grade curricular é mais específica e objetiva.

Ao analisar todos os dados e curiosidades 

sobre o ABC Paulista é possível perceber 

que a região é uma excelente escolha para 

morar. As cidades oferecem educação de 

qualidade, opções de lazer, transporte pú-

blico e mobilidade urbana. Apesar da proxi-

midade com a capital, o ritmo de vida é me-

nos acelerado, influenciando diretamente 

na qualidade de vida, pela redução do baru-

lho e dos níveis de estresse.

Já para quem gosta de turismo histórico, 

o Museu Municipal, a Casa do Olhar e a Casa 

da Palavra não podem ficar de fora. A Casa 

do Olhar reúne tudo que está ligado a ar-

tes visuais em seu acervo e exposições. Já 

a Casa da Palavra traz projetos de multilin-

guagens, direcionados à discussão e refle-

xão sobre temas como filosofia, literatura e 

ciências humanas. A cidade possui também 

a Pinacoteca, que abriga 815 obras.

Como referências do turismo de eventos 

e esporte, Santo André possui ampla estru-

tura na parte urbana da cidade em seus 

diversos espaços de lazer, parques, asso-

ciações, clubes privados e públicos como 

Estádio Bruno José Daniel, Complexo Espor-

tivo Pedro Dell’Antonia, Ginásio Vila Alpina, 

Ginásio Sacadura Cabral, Ginásio Noêmia 

Assumpção. No setor privado, com diversas 

opções e espaços para eventos, exposições 

e shows, destacam-se a unidade do SESC 

com mais de 35 mil m² de área construída 

e trazendo um denso calendário de even-

tos culturais, o Clube Atlético Aramaçan, 

reconhecido na região por receber inúme-

ros shows e eventos de grande porte, o Pri-

meiro de Maio Futebol Clube e Tênis Clube 
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com seus bailes temáticos e o Corinthians 

Futebol Clube de Santo André, onde Pelé, na 

época conhecido como “Gasolina”, marcou 

seu primeiro gol na carreira futebolística.

A Vila de Paranapiacaba também perten-
ce a Santo André. Quem está procurando 
um lugar sossegado para passear, calmo, 
com uma aura inglesa, não pode deixar de 
visitar o distrito que encanta com suas ca-
sas de madeira.

Grande parte da população do município 
descende de imigrantes italianos, espa-
nhóis, portugueses, japoneses e alemães. 
Mas não se deve desconsiderar a história 
paulista anterior à imigração, com forma-
ção de origens portuguesa, indígena e afri-
cana. De acordo com o Censo de 2000 fei-
to pelo IBGE, a população do município era 
composta majoritariamente por brancos 
(65,8%), pardos (16,9%), negros (15,4%), 
asiáticos (1,2%) e indígenas (0,1%).

Desde a década de 1960, o fluxo migra-
tório de pessoas de outros estados para 
o município aumentou consideravelmente. 

Estima-se que, atualmente, cerca de 20% 
da população de Santo André não seja 
paulista. Baianos, mineiros e paranaenses 
são os migrantes mais numerosos. O fluxo 
migratório mais recente que o município 
passou a receber foi o de haitianos, o que 
se deu por volta de 2012. Os haitianos for-
mam uma comunidade de aproximadamen-
te 800 pessoas (entre as maiores do Bra-
sil) e vivem sobretudo no Núcleo Ciganos, no 
bairro de Utinga.

*Santo André é uma cidade metropolitana, 
com a maior parte de seu território man-
tido como área de preservação natural. É 
extremamente urbanizada, e com uma po-
pulação que admira e se orgulha de falar 
que é Andreense. Nos últimos 4 anos a ci-
dade vem desenvolvendo seus pontos vitais 
como economia, trabalho, educação, saúde, 
esporte e cultura, e se manteve firme e es-
tável inclusive em tempos de pandemia.

Manter os ouvidos abertos ao munícipe, 
com empatia, entendendo suas necessida-
des e trabalhando para ações que corres-
pondam à evolução de suas áreas, é o lema 
desta gestão, que pretende seguir com di-
retrizes sólidas e assertivas neste tema.

Trabalho e Rendimento

Em 2018, o salário médio mensal era de 
3.0 salários mínimos. A proporção de pesso-
as ocupadas em relação à população total 
era de 33.6%. Na comparação com os ou-
tros municípios do Estado, ocupava as po-
sições 64 de 645 e 87 de 645, respectiva-
mente. Já na comparação com cidades do 
país todo, ficava na posição 200 de 5570 
e 325 de 5570, respectivamente. Conside-
rando domicílios com rendimentos mensais 
de até meio salário mínimo por pessoa, ti-
nha 30.5% da população nessas condições, 
o que o colocava na posição 371 de 645 den-
tre as cidades do estado e na posição 4579 
de 5570 dentre as cidades do Brasil.

RMSP - Região Municipal de São Paulo

Casa do olhar
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População
Comparando a outros Municípios

População
721.368 Pessoas

No País
5.570 Municípios

No Estado
645 Municípios

Na Região
39 Municípios

Santo André 25º 5º 4º

Densidade demográfica
Comparando a outros Municípios

Densidade demográfica
3.848,01 HAB/KM²

No País
5.570 Municípios

No Estado
645 Municípios

Na Região
39 Municípios

Santo André 25º 12º 12º

Território e Ambiente

Área da unidade territorial - 175,782 km² 

Esgotamento sanitário adequado - 95,9%

Arborização de vias públicas - 82,2 % 

Urbanização de vias públicas - 43,7 % 

Bioma - Mata Atlântica 

Região imediata - São Paulo 

Mesorregião - Metropolitana de São Paulo 

Microrregião - São Paulo   

Educação 

Taxa De Escolarização 6 à 14 Anos: 97,4%

Matrículas no ensino fundamental 80.664 
matrículas 

Matrículas no ensino médio 27.684 matrí-
culas 

Número de estabelecimentos de ensino 
fundamental 225 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino 
médio 97 escolas  

5.1. Investimento Total

A Constituição Brasileira relata que é obri-
gação do Estado o acesso e a garantia ao 
esporte para todos os cidadãos brasileiros 
(Brasil lei n.11.438, 2006). Nos dias atuais, 
o esporte é compreendido como um fenô-
meno sócio-cultural que produz benefícios 
para a saúde, cultura, entretenimento e la-
zer. Sendo assim, investimentos esportivos 
devem ser realizados para que a Lei seja 
cumprida e beneficie os cidadãos brasilei-
ros. Em 2007, comprometida com a garan-
tia do esporte aos cidadãos, foi sancionada 
por meio do Decreto n°6.180, a Lei n°11.408 

de Incentivo ao Esporte. Esta lei possibilita 
a utilização de incentivos fiscais ao espor-
te por meio da arrecadação de impostos 
para custear projetos esportivos através 
de Parcerias com Entidades de Prática Des-
portiva (EPD).

As EPDs são modelos de organização es-
portiva privada e uma das principais fomen-
tadoras e difusoras do esporte no cenário 
nacional, através de parcerias com Prefei-
turas Municipais no fomento do esporte de 
alto rendimento e na formação de atletas.

O Fundo Municipal de Apoio ao Futebol Amador (FMAFA) tem 
o objetivo de prestar apoio financeiro às atividades desenvol-
vidas pela Liga Santoandreense de Futebol Amador, reparos e 
manutenção dos campos distritais e arbitragens do calendário 
de competições. Lei nº8. 857/06 Decreto nº 15.431/06. Assim, 
sendo os Gestores Esportivos os responsáveis pelo Planejamen-
to Estratégico de uma Organização Esportiva.

Fica garantida a gestão democrática das ações de esporte e 
lazer desenvolvidas pelo Poder Público, através do Conselho Mu-
nicipal dos Esportes e do Lazer, com composição, funcionamen-
to e competência regulados na forma de Lei.



ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
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6
Estruturas públicas não são os únicos 

locais para se conseguir fazer parte de 
uma atividade esportiva ou de promo-
ção à saúde. É muito comum, no Bra-
sil, encontrarmos clubes, associações, 
academias e outras entidades, que com 
pagamentos mensais, o munícipe pode 

desfrutar de diversas atividades físicas, 
esportivas, sociais, culturais e de pro-
moção à saúde. Assim como nas demais 
cidades brasileiras, Santo André possui 
inúmeras entidades de prática espor-
tiva, com participação e frequência da 
população.
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Hoje a cidade conta com 400 instalações para prática do esporte, atividade física e do lazer, 
certificando Santo André com um potencial inestimável para a evolução na disseminação deste 
cenário. Todas as instalações calculadas neste ponto do nosso dossiê foram consideradas por 
possuírem ao menos 1 quadra poliesportiva, com capacidade para atendimento da população 
local. Porém, a maioria das instalações tem estruturas mais completas do que apenas sua qua-
dra. 

Abaixo resumimos os tipos de instalação e seus equipamentos esportivos:

Instalações:

• 10 Parques Municipais;

• 118 Praças;

• 4 Ginásios, sendo 3 Poliesportivos e 1 de Ginástica Artística e Cheerleaders;

• 1 Complexo Poliesportivo (com 2 Piscinas oficiais - 1 Olímpica e 1 Semi-Olímpica, 3 Ginásios 
Poliesportivos e 1 Ginásio de Tênis de Mesa);

• 1 Estádio de Futebol;

• 30 Campos de Futebol;

• 13 Clubes e Associações Privadas Poliesportivos, Culturais e Sociais (cada um com ao me-
nos 1 ginásio, piscinas, academias, quadras abertas e muito mais);

• 170 Academias de Musculação e Ginásticas, pequenas Associações de Prática Física, Dan-
ça, Pilates e Yoga;

• 12 Centros Educacionais de Santo André (com integração de esporte, lazer, cultura e edu-
cação);

• 51 Escolas Municipais (todas equipadas com quadras e área para práticas físicas e de xa-
drez);

• 2 Instalações Adaptadas;

Parque Central
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Nível de associação da população  
à atividades

São cerca de 240000 pessoas pratican-
do atividade física em todos os equipamen-
tos da cidade, o que representa cerca de 
35% do total populacional. Baseado nes-
tes números entende-se que Santo André é 
uma cidade mais ativa do que a média da 
população brasileira, que tem 30% de sua 
população considerada ativa.

Os números foram buscados a partir de 
contatos com todas as entidades, via ma-
peamento da cidade (vide ponto 13 deste 
dossiê) e cálculos de atendimento por ativi-
dade oferecida. Cada entidade apresentou 
seu número de sócios ou participantes de 
atividades físicas/esportivas, e com estes 
dados, elaboramos dois gráficos que re-
presentam a população ativa da cidade de 
Santo André.

Nível de associação da população por vaixa etária

Ativdades e esportes mais praticados no setor privado da cidade de Santo André:

Atividades físicas mais praticadas Esportes mais praticados

Treino Funcional Futebol

Pilates Natação

Corrida Jiu Jitsu

Zumba Capoeira

Ginásticas de Academia Damais lutas

6.1. Instalações Esportivas Privadas na Cidade

Há duas formas de se tornar sócio de um 
Clube Social na cidade: comprar um Título 
Individual ou um Título Familiar. A mensali-
dade tem valor diferente de acordo com o 
local escolhido e atividades extras ofere-
cidas pelos mesmos. A atividade mais pro-
curada é o futebol, sendo o Campeonato 
Pé na Bola do Clube Atlético Aramaçan, o 
maior da América do Sul.

Apesar de não haver vín-
culos contratuais entre 
a Prefeitura e os clubes 
ou associações, muitos 
convênios são firmados 
para apoio do esporte da 
cidade. Por exemplo, o 
Primeiro de Maio Futebol 
Clube utiliza as piscinas 
do Complexo Dell’ Antonia 
para treinos das equipes 
de competição e base da 
natação andreense, sem 
geração de custos para 
os mesmos. Já o Clube 
Atlético Aramaçan abriga 
alguns campeonatos se-
diados pela cidade, tam-
bém sem geração de cus-
to para realização.

Ainda como notável par-
ceria, a cidade tem vínculo 
com entidades de prática 
desportivas privadas que 
desenvolvem as equipes 
de competição e de base, que representam 
Santo André em competições oficiais.

Abaixo seguimos a lista de clubes e outras 
EPDs, privadas, da cidade.

Clube Atlético Aramaçan 

Um dos mais tradicionais clubes da Região 
do ABCD, possui mais de 30 modalidades es-
portivas e mais de 20 espaços de lazer. Den-
tre os shows memoráveis que fizeram parte 
da nossa trajetória estão: Rita Lee, Ramones, 
Raul Seixas, Cazuza e muitos outros.

O Clube Atlético Aramaçan em Santo An-

dré é uma instituição sem fins lucrativos, o 
C.A.A. tem como finalidade principal ofere-
cer opções de esportes, lazer e cultura para 
seus 23 mil associados, população superior 
a da maioria das cidades brasileiras.
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Com uma movimentação diária de mais de 
3 mil associados, o Aramaçan oferece uma 
incomparável estrutura de serviços a seus 
associados. O Clube também promove im-
portantes atividades de apoio e integração 
para desenvolvimento das cidades da re-
gião do Grande ABC.

• 75 mil metros quadrados de área total

• 25 mil metros quadrados  de área cons-
truída

• 5 quadras de tênis

• Complexo aquático contendo 2 piscinas 
(lazer e esportivo)

• 2 piscinas térmicas, sendo 1 semi-olímpica

• 4 campos de futebol, sendo 1 de grama 
natural

• 3 salões para locação, sendo 1 deles com 
capacidade de 3.600 pessoas

• Teatro para 243 lugares

• Pista de boliche e área com jogos

• Espaço para Artes Marciais

• 2 academias, sendo 1 delas gratuita

• Parque infantil

• Pista de atletismo e pista de cooper

• Quadras de squash, tênis, tamboréu,  
bocha e malha

• 2 quadras de basquete

• 2 quadras poliesportivas

• 4 quadras de vôlei de areia, futevôlei e be-
ach tennis

• 2 Ginásios

• Sala de carteado e snooker

• 2 saunas (masculina e feminina)

Primeiro de Maio Futebol Clube

Localizado no coração de Santo André, 
na região central, na Avenida Portugal, o 
Primeiro de Maio Futebol Clube possui uma 
área de 19 mil m², dos quais 13 mil m² de 
área construída.

Com o objetivo de desenvolver a prática 
de atividades esportivas, sociais e recreati-
vas, o Primeiro de Maio Futebol Clube conta 
hoje com cerca de 13 mil associados em seu 
quadro associativo, constituído basicamen-
te por médicos, dentistas, advogados, enge-
nheiros, profissionais liberais e empresários. 

Tem como origem o esporte e hoje par-
ticipa competitivamente nas modalidades 
de Futebol de Salão (categorias: sub-09, 
sub-11, sub-13 e sub-15), Natação (masculi-
no e feminino), Judô (masculino e feminino), 
Snooker, Bocha (masculino e feminino) e Xa-
drez.

São 19000 metros quadrados de entrete-
nimento e segurança, no coração de Santo 
André. Um local que poucos imaginam ain-
da existir no centro da cidade, preservado, 
com muitas árvores e plantas, com área de 
lazer, práticas esportivas e diversão para 
todas as idades.

A academia do Clube está equipada com 
aparelhos de alta performance, profissio-
nais qualificados e possui ótimo custo bene-
fício, além dos cursos de ginástica e práti-
cas esportivas.

• Possui ainda:

• 3 piscinas aquecidas (natação, hidrogi-
nástica adultos e 1 infantil);

• 2 piscinas pré aquecidas ao ar livre, 
sendo 1 infantil:

• Quadra de tênis;

• 3 quadras de squash

• Parque Infantil

• Sauna,

• Brinquedoteca

• Campo society,

• Ginásio poliesportivo

• 4 pistas de boliche,

• 2 canchas de bocha,

• Sala de carteado, xadrez, 

• Restaurante, lanchonetes e pizzaria e  

• 3 churrasqueiras.

Esporte Clube Santo André

O clube dispõe atualmente de conjunto 
aquático com superfície aproximada de 
2.500 metros quadrados, incluindo: 

• Piscina aquecida; 

• 3 quadras poliesportivas para a prática 
de voleibol, basquetebol, futebol de sa-
lão e tênis; 

• Moderna academia; 

• Extensa área com churrasqueiras e 
quiosques; 

• Pista para a prática de caminhadas; 

• Diversas áreas de lazer internas; 

• Infraestrutura com amplos vestiários e 
serviços de lanchonetes.

Sede Náutica

Em fevereiro de 2002, o Esporte Clube 
Santo André incorporou ao seu patrimônio 
área de aproximadamente 255.000 me-
tros quadrados, que pertencia ao extinto 
Clube de Campo do ABC e que está localiza-
da nas margens da Represa Billings.

No local, o clube está iniciando a constru-
ção de seu centro de treinamento para as 
equipes de futebol profissional e categorias 
de base, com toda a estrutura necessária 
(alojamento, academia, cozinha, refeitório, 
lavanderia, departamento médico).

Tênis Clube de Santo André

Era conhecido como clube de elite. Um 
oásis no Centro de Santo André, assim é o 
Tênis Clube. O parque aquático, com três 
versões – redonda para os bebês, interme-
diária para as crianças acima de três anos 
e semi-olímpica para adultos, além dos co-
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queiros que dão um ar de jardim tropical, é 
a melhor pedida para os dias de verão. Mas 
não é só isso que o Clube oferece: 

• Quadra de tênis, 

• Quadras de squash, 

• Quadra poliesportiva, a

• Academia de ginástica, s

• Sauna, 

• Sala de jogos, esteticista, podologia,

• Restaurante funcionando diariamente 
para almoço.

• 3 salões de festas

O administrativo do local aluga algumas 
áreas do prédio, como o restaurante, sau-
na, academia e estética, além de promover 
bailes todos os finais de semana. 

Corinthians F.C. de Santo André

O nome do Clube não é em referência ao 
homônimo paulistano, mas ao original, o 
Corinthian Football Club, time inglês que ex-
cursionou pelo Brasil há mais de 100 anos 

atrás. Entre os fundadores, as duas pro-
postas finais de nome eram Flor da Índia e 
Corinthians.

Com sede e espaço poliesportivo na Vila 
Alzira, eixo comercial em Santo André, o clu-
be tem uma área aproximada de 20 mil me-
tros quadrados e possui:

• Campo de futebol, 

• Quadra de society, 

• Piscina, 

• Salão para festas e

• Quadra poliesportiva. 

Associação dos Engenheiros e Arquite-
tos do ABC

Localizado na Vila Pires, foi a primeira en-
tidade de classe criada na região metropoli-
tana de São Paulo em uma época de franco 
crescimento das indústrias do ABC Paulista. 

Fez parte da história esportiva por ser 
próximo à Faculdade FEFISA, Clube Atléti-
co Aramaçan e Complexo Esportivo Pedro 
Dell’Antonia, e servir de local de treino para 
diversas equipes.

Atualmente terceiriza seu ginásio e qua-
dras de beach tênis.

Associação dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Santo André

Foi fundada em 24 de maio de 1958 e se-
gundo relato de um Diretor, nos idos dos 
anos 1970 a ASPMSA mantinha convênios 
com a Prefeitura com Complexo Esportivo 
Pedro Dell’Antonia e Estádio Bruno José Da-
niel para desfrute dos associados. No início 
dos anos 1990, os membros da diretoria e 
sócios ativos trabalharam muito para ofe-
recer aos associados uma boa opção de la-
zer e convívio social.

Para utilização dos equipamentos e partici-
pação em eventos ou atividades oferecidas 
pela Associação, há necessidade de fazer 
parte do quadro de  funcionários da Prefei-
tura e pagar uma taxa mensal que é descon-
tada no holerith, toda família tem acesso.

A entidade também recebe novos sócios 
no modelo Agregado desde que apresenta-
do por um funcionário, que poderá participar 
dos campeonatos de futebol, (campo, salão 
e society), nesse caso também é cobrada 
uma taxa mensal na Secretaria da ASPMSA, 
excluindo-se a utilização da piscina.

• 1 campo de futebol com medidas oficiais

• 1 campo de futebol society

• 1 quadra poliesportiva

• 2 quadras de squash

• Sauna para homens e mulheres

• Academia

• Quadra de Futvôlei

• Espaço com 2 churrasqueiras

• Salão amplo para festas e comemorações.

CTBC Clube (Atual Espaço Videira)

Foi fundado por um grupo de empregados 
da CTBC – Companhia Telefônica da Borda 
do Campo, com o objetivo de reunir todos 
os funcionários numa Sociedade Cultural 
Desportiva e Social. Sua sede está locali-
zada na Alameda São Caetano, n°1595, no 
bairro Campestre em Santo André, em uma 
área de aproximadamente 3.500 m2, com: 
1 quadra poliesportiva, 1 salão para treina-
mento de tênis de mesa

SAJEA

Sajea – Sociedade Amigos do Jardim do 
Estádio e Adjacências, foi criada em 16 de 
setembro de 1962, localizada na Rua Ingá 
n.379 no bairro Jardim do Estádio.

Possui várias atividades dentro da asso-
ciação, como Projeto Viva Leite, gerencia-
do pelo Governo do Estado, com a entrega 
semanal de leite, beneficiando atualmente 
mais de 200 (duzentas) famílias entre ido-
sos e crianças cadastradas no programa.

Disponibilização do espaço da quadra e 
salão social para as UBS da cidade realizar 
atendimento de fisioterapia, psicólogos e 
demais áreas para a comunidade.

Parceria com o CRAS – Centro de referên-
cia e Assistência Social, do Jardim Cristiane, 
para melhor atendimento às famílias neces-
sitadas, realizando encaminhamento de fa-
mílias, e disponibilizando espaço para pales-
tra e atualização cadastral.

A Sajea dispõe dos seguintes equipamen-

tos esportivos:

• 1 quadra de futsal;

• 2 canchas de bocha;

• 1 cancha de malha.
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Quantidade de associados por clube.

INSTITUIÇÃO TIPO
Nº DE ASSOCIA-

DOS

TIPO DE ACORDO 

COM A CIDADE
LOCAL

Clube Atlético 
Aramaçan

Entidade 
Esportiva e 

Social

21.000 sócios 
51% Homens 

49% Mulheres

Liberação para 
uso de áreas espor-

tivas

Sede Própria 
(Vila Pires)

Primeiro de 
Maio Futebol 

Clube

Entidade 
Esportiva e 

Social

8.967 sócios 
3.905 Homens 
5.062 Mulheres

Parceria 

SindiClube 
-Voleibol  

Federação 
Aquática Paulista

Sede Própria 
(Centro)

Tênis Clube
Entidade 

Esportiva e 
Social

  200 sócios 
ativos.

Liberação para 
uso de áreas  

esportivas

Sede Própria 
(Centro)

Associação Ser-
vidores Públicos 

Municipais

 Representativo 
de Classe

Ativos 10.308 
Inativos 6.075 
Total: 16.383 

Liberação para 
uso de áreas  

esportivas

Sede Própria 
(Vl. Valparaíso)

Corinthians F.C 
de Santo André 

Entidade 
Esportiva e 

Social
 200 sócios 

Liberação para 
uso de áreas  

esportivas

 Sede Própria 
(Vila Alzira)

Esporte Clube 
Santo André

Entidade 
Esportiva e 

Social

14.000 sócios 
55% Homens e 
45% Mulheres 

Futebol Sub 20 
Jogos Regionais 

Jogos Abertos do 
Interior

Sede Própria 
(Bairro Jaçatu-

ba)

Abaixo listamos as Academias e Associa-
ções de Prática Esportiva da cidade:

• A.B. dos Santos Centro de Treinamento

• A.F. de Oliveira

• Academia Esportes João Caitano Ltda 
Me

• Academia ADR Fitness Ltda

• Academia Aquavido Ltda

• Academia Arena  Força e Superação 
Eireli

• Academia Body Sports Ltda

• Academia de Ginástica CorpoSaúde 
Ltda

• Academia de Ginástica e Musculação 
Ethos Ltda

• Academia de Musculação Biofort Ltda

• Academia de Musculação de 
Gladiadores Eireli -ME

• Academia de Musculação e Artes 
Marciais Personal Ltda

• Academia de Natação Sports Millan 
Ltda

• Academia Dynamic Fitness Center Ltda

• Academia Forma Ideal do Grande ABC 
Ltda

• Academia G4 Sports Eireli

• Academia Horizon Ltda

• Academia Idea Muscle Eireli

• Academia Impacto Fitness Center Ltda

• Academia Licenciada Inova Atrium Eireli

• Academia Samadi Ltda

• Academia Start Up S/S Ltda

• Academia Status Sports Ltda

• Academia Topxports Ltda

• Academia Up By Gurik Ltda

• ACEB-SP-Assoc. Cultural e Esportiva 
Braskem - SP

• Acqua Magic Ltda

• Agens Academia de Ginastica Eireli

• Água Viva Natação Ltda

• Alan Gonçalves 

• Alekssander Domingues Coelho 

• Andre Doria Academia

• AP Assessoria Esportiva Ltda

• Arena JK Academia Ltda - ME

• Ases Academia Ltda - ME

• Associação dos Servidores do SEMASA

• Associação Esportiva Janeth Arcain

• Atitude Assessoria Esportiva e 
Fisioterapia Ltda

• Auto Impacto Academia Ltda -ME

• B&A Natação Ltda

• Basica Treinamento e Saúde – CA 
Esportivos Ltda - ME

• BLINI Sports Ltda - ME
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• Body FIT Artigos Esportivos Ltda

• Body Shape Academia de Música e Gin. 
Ltda - ME

• BOX Academia Ltda

• BOX Queiros Filho Cross Training Ltda

• BRESSAN – Instituto de Educação 
Postural Limitada

• Bruna de Sousa

• Bruno Cesar de Freitas Zorzan 
347556348873

• C2JN Esportes Ltda

• Carla Regina Pegoraro

• Caroline Aparecida de Lima - ME

• Caroline Cavalcanti Alexandrino - ME

• Centro de Performance Aqua & Fit S/C 
Ltda - ME

• Centro de Treinamento 300T Ltda

• Centro de Treinamento Esportivo 
Figueiras Ltda

• Centro de Treinamento Movimento 
Base Ltda

• Centro Integrado de Saúde do Atleta 
Ltda - ME

• Cidade dos Meninos Esportes Comércio 
Ltda - ME

• Clinica C’Adye Eireli - ME

• CNT Academia Eireli

• Coliseu Academia de Esportes Ltda

• Condicionamento Forma Física 
Academia Ltda

• CRIAFIS – Academia e Clinica de 
Fisioterapia Ltda

• CrossFit Brado Academia Ltda

• Cultura Física Fróes Musculação Ltda - 
ME

• DBOX Academia Eireli                                                                        

• E.L.Academia e Lazer Ltda

• E.M.F. Reis Academia

• Ecogym Academia de Ginástica Ltda

• Edison Idalgo

• Escola de Futebol Craque da Bola Ltda 
- ME

• Espaço Active Kids Condicionamento 
Ltda

• Esporte Clube Vila Nova

• Evolution Gym Academia Ltda

• Evoque Academia II Ltda

• F.Z.de Araújo Esportes

• Fabio Morassi Escola de Natação e 
Hidroginástica -ME

• Fabio Nunes Guimarães

• Fernando Pereira de Morais

• Fernando Trindade

• FOX Gestão Desportiva Ltda

• G.A. ABC Academia Ltda

• Ghirelli Prestação de Serviços S/S Ltda

• Grêmio de Formação Desportiva Cristã 
Cantera

• GTO Academia Ltda - ME

• Guilherme Sitta dos Santos - ME

• H.J. Academia de Ginástica Ltda - ME

• Harmonia Locação de Equipamentos 
Ltda

• Health 3 Academia de Ginástica e 
Musculação Ltda

• Health Place Academia Santo André 
Ltda - ME

• HO Brothers Esporte e Lazer Ltda

• Instituição Cidade dos Meninos Maria 
Imaculada

• J.B.A. Academia Ltda

• JC Fight Academia Eireli

• Josicler de Melo Dantonio - ME

• Kaha Assessoria Esportiva Ltda

• L.E.T Personal Ltda - ME

• Lagoa Azul Academia de Esportes Ltda

• Leandro Faria da Anunciação Escola de 
Futebol

• Leonardo Cesar Andreatti Eireli

• Life Team Academia Ltda

• Lohas Gestão de Esporte e Lazer Eireli

• Luiz Erick Vargas Caetano

• M.A Serviços de Adaptação Laboral 
Ltda - ME

• Mais Ativa Serviços de Adaptação 
Laboral Ltda -ME

• Marcos Paulo Cardoso

• Maria Aparecida Albuquerque Quim 

• Marlici Miye Kanashiro Ltda

• Mendonça & Ribeiro Academia Ltda - 
EPP

• Move Gym Brasil Academia Ltda -EPP

• MTM Espaço Fitness Academia Ltda

• Natal A.de Proença- EPP

• Nautilus S/C Ltda - ME

• Neroberg Academia de Musculação e 
Ginástica Ltda

• Nova Phoenix – Apoio Administrativo e 
Serviços Ltda -EPP

• O Bosquinho- Educação Infantil Ltda

• Olímpica Academia

• Olímpico Instituto de Ginástica 
Especializada Ltda

• OLPK Atividades Sociais,Esportes e 
Saúde Ltda - EPP

• OX Treinos Ltda

• P.C Belmonte Junior - ME

• P.G Performance Academia Ltda - ME

• Pires Leão Academia de Ginástica Ltda- 
-ME

• PlayFit Academia Eireli

• Priscila A.B.Paulo
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• Pura Vida – Gestão em Fitness e 
Esportes Ltda

• Qualifit Qualidade de Vida S/C Ltda

• R.M.Marsura Comércio e Saúde 
Corporal

• R.O.Câmara Academia

• Raia Olímpica Natação Ltda

• Randal  Vieira Ventura Marques

• Raul Martinez Melero Educador Físico

• Ravi  Empreendimentos Esportivos 
Ltda

• RBS Academia Ltda -EPP

• Recreação Espaço Vital Ltda - ME

• Rodeiro & Coelho Academia Ltda

• Rosana Cintia Ruis

• Rosangela Aparecida Tribia

• RPR Centro Esportivo Ltda - ME

• Run & Life Assessoria Esportiva Ltda - 
ME

• Sandra Regina de Moura Veríssimo 

• Sandro Ferreira Batista

• Santo Ritmo Academia Eireli - ME

• Shapefit Academia Eireli

• Simara Rodrigues Academia

• Skina Fitness Academia Ltda - ME

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A

• Sport Simão Recreação Infantil Ltda

• Sports e Cia – Esportes Eventos e Lazer 
Ltda

• Sports N Água Escola de Natação & 
Fitness Ltda

• Stadium Jardim Academia Eireli

• Stil Escola de Natação e Ginástica Ltda

• Studio Pilates André Júnior Ltda

• TFIT ABC Academia e Comércio de 
Artigos Esportivos Ltda

• Toledo & Ribeiro Academia Ltda -ME

• Tombolato & Vertematte Academia 
Ltda - ME

• Valmir Dantas da Silva Academia -ME

• Vita Lev Academia Ltda - ME

• Vital Atividades Físicas S/C Ltda - ME

• Vitorio Frois Sanches de Oliveira

• Vitorio Frois Sanches de Oliveira - ME

• WCD Centro de Treinamento Ltda

• ZAS Qualidade de Vida Saúde e Eventos 
Ltda - ME

6.2. Instalações Esportivas de Gestão Pública

A cidade de Santo André possui diver-
sos equipamentos operacionalizados pela 
prefeitura que recebem atividades para 
os munícipes participarem. Muitos equipa-
mentos foram revitalizados e reformados 
desde 2017, com o intuito de prover am-
bientes condizentes com as práticas re-
alizadas neles. Todo e qualquer munícipe 
tem possibilidade de participar de alguma 
atividade física, esportiva, de lazer ou pro-
moção à saúde nos equipamentos públi-
cos, basta seguir as instruções dadas pela 
SEPE e não perder os prazos de inscrição.

Para se inscrever nas escolas de espor-
te e programas da Secretaria de Esporte 
e Prática Esportiva, o munícipe deve esco-
lher os cursos e atividades de preferência, 
bem como os espaços públicos e até mes-
mo associações de bairro, que oferecem a 
prática esportiva, em seguida, os dias e ho-
rários disponíveis para realização das ins-
crições. 

Neste caso, as informações prelimina-
res podem ser obtidas pessoalmente nos 
próprios locais ou por telefone. No caso 
de necessidade de matrículas, a pessoa, 
maior de 18 anos, deve levar documento 
original, uma foto 3x4, comprovante de 
residência e atestado médico recente em 
que o indivíduo se encontra apto para ati-
vidades físicas. Quando menor de idade, 
exige-se a presença de um responsável.  
Totalmente gratuito.
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GINÁSIO SACADURA CABRAL

Equipamentos Finalidade Condição Atividades Público

Quadra tamanho 
oficial para moda-
lidades de Voleibol, 
Futsal, Handebol e 

Ginástica

Treinamentos de equipes 
competitivas e jogos oficiais.       

Aulas de Ginástica para 
adultos.      

Treinamentos e jogos de  
futsal categorias menores

Reformado e 
em utilização

Ginástica para Adultos 
Futsal 

Eventos de pequeno porte 
Escola Estadual

Treinos 300 pax

 Público  

1200 pax

GINÁSIO PARQUE CELSO DANIEL

Equipamentos Finalidade Condição Atividades Público

Quadra tamanho oficial 
para modalidades de 

Voleibol, Handebol, 
Basquetebol e 

Ginástica

Treinamentos de 
equipes competitivas 

e jogos oficiais de 
Basquetebol   Aulas de 
Ginástica para adultos.

Reformado e em 
utilização

Ginástica 
Basquetebol  

Eventos de pequeno 
porte

Treinos 300 pax 

Eventos  
1200 pax.

GINÁSIO VILA ALPINA

Equipamentos Finalidade Condição Atividades Público

Ginásio para 
modalidade de 

Ginástica Artística.

Aulas e treinamentos 
de equipes de base e 
equipes competitivas  

Em utilização
Ginástica Artística      

Cheerleader Ginástica 
Acrobática

Treinos  
200 pax 
Eventos  
300 pax

GINÁSIO NOÊMIA ASSUMPÇÃO (CAMILÓPOLIS)

Tipo Finalidade Condição Atividades Público

Ginásio Noêmia 
Assumpção  
(Camilópolis)

Treinamentos de 
equipes competitivas e 
jogos oficiais.   Aulas de 
Ginástica para adultos 

e iniciação esportiva 
de futsal e handebol.     

Treinamentos  e jogos 
de futsal e Handebol 
categorias menores

Reformado e em 
utilização

Ginástica para adultos 
Futsal  

Eventos de  
pequeno porte 

Handebol

Treinos  
300 pax 
Eventos  

1200 pax

Equipamentos Gerenciados pela Secretaria de Esporte e Prática Esportiva

COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL’ANTONIA

Equipamentos Finalidade Condição Atividades Público

3 Quadras Oficiais para 
Voleibol, Basquetebol, 
Handebol e Futsal; 1 
Dojô, 1 Ginásio para 

Tênis de Mesa, 1 Piscina 
Olímpica, 1 Piscina Semi-

Olímpica e  
1 Refeitório

Aulas e treinamentos 
de equipes de base e 
equipes competitivas 

Ginástica para Adultos

Reformado e em 
utilização. Durante a 

pandemia, está sendo 
utilizado como hospital 

de campanha

Ginástica Pilates      
Capoeira Voleibol 

Futsal Basquetebol 
Tênis de Mesa Eventos 

de pequeno e médio 
porte Natação

Treinos  
600 pax                      
Eventos 

G3 200 pax 
G2 200 pax  

Ginásio Principal  
3000 pax

ESTÁDIO MUNICIPAL BRUNO JOSÉ DANIEL

Equipamentos Finalidade Condição Atividades Público

1 Campo de Futebol

Treinamentos e 
jogos oficiais de 

Futebol, Jogos da Liga 
Andreense de Futebol 

Amador,    Jogos 
de Rugby, Jogos 

Futebol Americano,                
Grandes Shows 

Musicais

Vestiários e área 
administrativa 

reformada  
Campo em reforma

Futebol, Rugby, Futebol 
Americano, Shows, 
Eventos de médio e 

grande porte

Treinos 
40 pax
Jogos 

12.000 pax
Eventos

20.000 pessoas



CAMPOS DISTRITAIS

Local Condição Atividades Público

CDF Vila Sá  (Quarto 
Centenário)

Em funcionamento

Escolinha de menores, 
Jogos de Adultos e 

crianças, Torneios. Possui 
locação

Fluxo de 1.500 pessoas

CDF Prefeito Saladino 
(Ouro Verde)

Em funcionamento
Projeto de Escolinha, 

jogos de adultos. Possui 
locação

Fluxo de 250 pessoas

CDF EC Nacional Em funcionamento

Escolinha de menores, 
Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para crianças e adultos.

Fluxo de 4.000 pessoas

CDF Grêmio Esportivo 
Jardim Utinga

Em funcionamento
Projeto de Escolinha, 

jogos de adultos. Possui 
locação

Fluxo de 1.500 pessoas

CDF Cidade dos Meninos B 
(A.A.São Paulo)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 1.000 pessoas

CDF Jardim Santo Alberto Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 1.000 pessoas

CDF S.E. Jardim Ana Maria Em funcionamento
Possui locação para 

adultos. Possui Torneios
Fluxo de 800 pessoas

CDF Itapuã F.C. Em funcionamento

Escolinha de menores, 
Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para crianças e adultos.

Fluxo de 800 pessoas

CDF XV de Novembro Em funcionamento
  Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para adultos.

Fluxo de 200 pessoas

Campos Distritais e Ginásios e Associações

CAMPOS DISTRITAIS

Local Condição Atividades Público

 CDF 7 de  Setembro Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 800 pessoas

SECI (Sociedade Esportiva 
Cidade Imaculada)

Em funcionamento

Escolinha de menores, 
Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para crianças e adultos.

Fluxo de 4.000 pessoas

CDF Flamenguinho F.C. Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 1.500 pessoas

CDF Corinthians  (Vila 
Aquilino)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 1.000 pessoas

 

CDF Jardim Estela

 

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.000 pessoas

CDF Vila Nova (Jardim 
Cambuí)

Em funcionamento
Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para adultos.

Fluxo de 800 pessoas

CDF Ourinhos  (Jardim 
Alvorada)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 500 pessoas

CDF Independência F.C. Em funcionamento
Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para adultos.

      Fluxo de 2.000 
pessoas
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CAMPOS DISTRITAIS

Local Condição Atividades Público

CDFl Jardim do Estádio 
(SAJEA)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 800 pessoas

CDF Vasquinho / 
Portuguesa

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas

CDF Salvador dos Santos 
(Humaitá)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas

CDF Transrodi Em funcionamento
Jogos e Torneios de 

crianças e adultos. Possui 
locação para adultos.

Fluxo de 1.500 pessoas

CDF Cidade São Jorge Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas

CDF Ipanema F.C (Parque 
da Juventude)

Em funcionamento
Projeto de Escolinha de 
menores, locação para 

crianças e adultos.
Fluxo de 1000 pessoas

CDF Santa Bárbara e 
Colorado

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 1.500 pessoas

CDF E.C. Aclimação 
(EMEIEF Guarará)

Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 3.000 pessoas

CAMPOS DISTRITAIS

Local Condição Atividades Público

CDF João Ramalho E.C. Em reforma
 Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para crianças e adultos.

Fluxo de 1.000 pessoas

CDF Universo / Lua Nova / 
Rio Avante

Em reforma

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas

CDF Alvi Negro Em funcionamento
 Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas

CDF Centreville Em funcionamento
 Jogos e Torneios de 

adultos. Possui locação 
para adultos.

Fluxo de 500 pessoas

CDF Jardim Irene Em funcionamento

Projeto de Escolinha 
de menores, Jogos e 
Torneios de adultos. 
Possui locação para 
crianças e adultos.

Fluxo de 2.500 pessoas
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5

7

4

1. Ginásio Sacadura Cabral; 2. Ginásio 
Parque Celso Daniel; 3. Ginásio Noêmia 
Assumpção (Camilópolis); 4. Ginásio 
Vila Alpina.

5, 6, 7 e 8. Estádio Municipal Bruno 
José Daniel.

9. Estádio Municipal Bruno José Daniel;  
10. Campo Vasquinho / Portuguesinha;  
11. Campo Distrital Colorado

6

9

10

118

1

2

3
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Parque Central
Como o próprio nome sugere, fica na 

Região Central da Cidade, próximo ao 
Shopping ABC e Hospital Mário Covas.

Possui:  1 campo de futebol, 3 quadras 
(voleibol, futsal e basquetebol), ciclovia 
para bikes, pista de caminhada com 2,4 
km, além de lagos e pontos para piqueni-
que.

Nesse local também são realizados 
grandes shows musicais e grandes even-
tos, como o DIA D - Skate e Música com 
Sandro Dias e a Banda Charlie Brown Jr, 
que aconteceu em 2008.
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Parque Celso Daniel
O Parque Celso Daniel está em área den-

samente arborizada em um bairro nobre 
da Cidade, com grande diversidade vege-
tal. Além disso, o local possui dezenas de 
atrações voltadas para o entretenimen-
to e prática de atividade física. Os visitan-
tes adeptos do esporte têm à disposição 
pista de Cooper, área para alongamento, 
academia ao ar livre, campo de futebol 
com gramado sintético e quadras polies-
portivas, (futsal, basquetebol, tênis de 
campo),  lanchonete, revistaria, vestiá-
rios e sanitários.

Para garantir a diversão das crianças, 
o parque conta com playgrounds e um 
lago. Nessas áreas, o público infantil brin-
ca e conhece novos amigos, em um am-
biente divertido e seguro. Para os mais 
interessados em relaxar longe do sol, as 
grandes copas de árvores proporcionam 
a sombra ideal para a hora do descanso.

No Ginásio Poliesportivo localizado den-
tro do Parque, são disputadas partidas 
oficiais da Federação Paulista de Bas-
quetebol e Jogos Escolares, além de ces-
são de espaço para vários eventos, como 
o tradicional Festival de Flores, famoso 
por sua exposição de orquídeas.
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Chácara Pignatari  
(Parque Regional Professor  

Antônio Pezzolo)

A Chácara Pignatari possui uma área 
densamente arborizada com playgrou-
nd, área para caminhada, brinquedoteca, 
quadras para prática de esportes e ati-
vidades físicas (pista de skate, pista de 
caminhada, campo de malha, quadra de 
futsal e basquetebol), vestiários e sanitá-
rios, e a Escola Livre de Cinema e Vídeo 
(ELCV).

Um dos locais preferidos dos praticantes 
de basket street, o local sediou por diver-
sas vezes as finais do Circuito Municipal re-
alizado pelo Departamento de Lazer.
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Parque Regional da 
Criança  
(Palhaço Estrimilique)

É cercado por área densamente arbo-
rizada, com playground, pista para cami-
nhada, equipamentos para ginástica, sa-
nitários, quadra de tênis e uma pequena 
arena. Abriga, ainda, a Escola Municipal 
de Iniciação Artística(EMIA) para crian-
ças e adultos e que abrange os cursos de 
cerâmica, artes plásticas, música, dança, 
teatro, marcenaria, entre outros. Aos sá-
bados recebe a feira de artesanato.
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Parque da Juventude  
(Ana Maria Brandão)

Inaugurado na década de 1980, o Parque 

da Juventude Ana Maria Brandão é um dos 

símbolos deixados pelo ex-prefeito Newton 

Br, de Santo André. Localizado em uma área 

de 40 mil m² no Jardim Ipanema, o espaço 

conta com pista de skate, campo de fute-

bol, quadra, pista para caminhada e corri-

da, playground e concha acústica. Por ali, já 

passaram grandes nomes do skate de San-

to André, como Giovanni Vianna, destaque 

no street amador e atletas internacionais, 

como Paul Rodriguez. O local é frequentado 

por público de todas as idades e, especial-

mente a pista de skate, recebe crianças e 

adultos que vêm até o local para se diverti-

rem e praticarem manobras.

Parque Centenário da Imigração  
Japonesa – Norio Arimura

Origem do nome: Norio Arimura (1930-

1984) foi vereador em 1976. Colaborou no 

tratado das cidades-irmãs entre Santo 

André e Takasaki. Durante as comemora-

ções dos 70 anos da imigração japonesa, 

conseguiu a cessão de uma área no Parque 

do Pedroso para colocação de um monu-

mento, o Takon, cujo ideograma foi escri-

to pelo ex-primeiro-ministro japonês Takeo 

Fukuda. Presidente da associação dos imi-

grantes por três gestões, desenvolveu di-

versos trabalhos com idosos e escoteiros.

Parque Antônio Fláquer 
Ipiranguinha

O parque está localizado bem próximo ao 

Centro e ao bairro Casa Branca, que possui 

grande concentração de idosos (morado-

res mais antigos da cidade), logo, é um óti-

mo espaço para esporte e lazer dessa faixa 

etária com pista de caminhada, academia 

ao ar livre e espaço para apresentações ar-

tísticas e aulas abertas de ginástica.

Parque Ulisses Guimarães

O Parque Ulysses Guimarães possui área 

densamente arborizada na Vila Matarazzo, 

com pista para caminhada, playground, pis-

ta de skate, equipamentos de alongamento 

e ginástica, quadra poliesportiva, campo de 

malha, vestiário e sanitários.

Parque Cidade dos Meninos 

O Parque Municipal Cidade dos Meninos, 

localizado no Parque Novo Oratório em 

Santo André/SP, possui extensa área verde 

e lago com peixes para um maior contato 

com a natureza, além de playground, pis-

ta para caminhadas, campo de areia, qua-

dra de basquete e campo de futebol para 

a prática de esportes. O Parque Municipal 

Cidade dos Meninos conta também com um 

anfiteatro para realização de eventos.

Pista de Skate no Parque da Juventude - Ana Maria Brandão
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Parque Escola

Com mais de 20 anos de existência, o Par-
que Escola é um espaço localizado a 5 mi-
nutos do Centro de Santo André, no bairro 
Valparaíso, que une educação e preserva-
ção ambiental. Possui uma área de apro-
ximadamente 50 mil metros quadrados, 
ocupada em grande parte por vegetação 
nativa da Mata Atlântica e onde funciona, 
desde 2016, a Escola Municipal de Educa-
ção Ambiental Parque Tangará (EMEA Par-
que Tangará).

Além de diversos parques, com equipa-
mentos esportivos, Santo André também 
possui inúmeras praças. São 118 praças e 
canteiros para o munícipe aproveitar, sen-
do que ao menos 87 possuem Academias 
ao Ar Livre e 30 possuem alguma quadra. 
Minimamente, as praças são equipadas 
com brinquedos diversos para lazer infantil.

Na último ano 17 praças foram revitaliza-
das, e receberam pisos novos nas quadras, 
brinquedos atualizados, academias ao ar 
livre e ainda novo paisagismo. As praças 
recebem muitas vezes algumas atividades 
orientadas pelos colaboradores da Secre-
taria de Esportes e Prática Esportiva, po-
rém não são todas ainda. Projeto este que 
acompanhará o movimento APEL, explica-
do melhor no ponto 15 deste dossiê.

Ainda como complemento às ações nas 
praças, o Governo do Estado lançou um pro-
jeto denominado Areninha, que contempla 
reformas de quadras de futebol society e 
basquete 3x3, arquibancadas e iluminação 
em led em praças das cidades. Santo André 
já recebeu uma reforma que faz parte des-
te projeto. 

Revitalizações realizadas na Praça das 
Crianças no Bairro São Jorge:

• Pintura poliesportiva;

• Novo alambrado;

• Implantação de espaço pet;

• Manutenção dos brinquedos;

• Academia de ginástica;

• Com efeito, de reformulação dos  
canteiros de vegetação;

• Adequação de passeios;

• E áreas de convivência.
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Reformas e revitalizações

É uma premissa importante da prefeitu-
ra de Santo André garantir bons locais de 
prática desportiva, física e de promoção 
à saúde para seus munícipes, e partindo 
deste princípio, considerar renovações, re-
vitalizações e reformas constantes nos 
equipamentos para assim, oferecer melhor 
qualidade nos atendimentos. Abaixo segue 
reformas realizadas nos últimos anos:

Ginásio Celso Daniel - 2018 a 2021 

Reforma geral do ginásio, troca de piso e 
pintura do mesmo, tabelas, vestiários, ilumi-
nação, pintura interna e externa, substitui-
ção dos pisos da sala de fisioterapia e ves-
tiários, substituição das janelas da sala de 
fisioterapia, reforma elétrica na sala de fi-
sioterapia, cozinha, lavanderia e vestiários, 
adequação hidráulica na lavanderia e sala 
de fisioterapia e vestiários, substituição de 
portas, calhas e algumas telhas, instalação 
de toldos nas portas de acesso, reforma e 

adequação do mezanino, instalação de alar-
mes e câmeras nas portas de acesso do gi-
násio, instalação de ponto de wi-fi.

Ginásio Vila Alpina

Revitalização de área de convivência, con-
serto de calhas, troca e conserto de calhas, 
fechaduras, torneiras e portão.

Pista de Skate do bairro Jardim Las Vegas

Num combinado entre população local e 
apoio da prefeitura, o bairro revitalizou sua 
pista de skate street, que hoje recebe um 
projeto de aulas de skate.

Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia

Ginásio Principal

Reforma dos vestiários, auditório, sala 
médica, sala de fisioterapia, iluminação, 
telhado, calhas, pintura interna e externa, 
comportas de aço e ferro, aquecimento a 

diesel nos chuveiros e em seguida substituí-
do por gás natural.

Ginásio 2

Troca do piso, reforma dos vestiários, 
reforma da sala de material, substituído 
placar eletrônico e pintura geral (2007 e 
2008).

Ginásio 3

Troca do piso, reforma dos vestiários, 
reforma da sala de material, substituído 
placar eletrônico e pintura geral (2007 e 
2008).

Ginásio 4

Troca de iluminação. 

Pintura Geral (2007 e 2008)              

Refeitório - Reforma geral.

Piscina Semiolímpica

Troca do aquecimento elétrico por gás 
natural, troca da iluminação, pintura geral, 
aguardando nova reforma.                                                    

Piscina Olímpica

Substituição de azulejo por vinil, troca de 
maquinário, instalação de aquecimento so-
lar,instalação de blocos de partida, troca 
das raias e colocação de suporte para raias, 
água com tratamento de ozônio, reforma 
dos vestiários, reforma dos alojamentos.                                                                  

Área externa do Complexo

Iluminação, placas de identificação do 
Complexo nos portões da Rua São Pedro e 
da Rua Capitão Mário Toledo de Camargo e 
marcação da pista de caminhada.

Estádio Bruno José Daniel

2017 - Instalação de nova Iluminação.

2018 - Colocação de corrimãos nas duas 
arquibancadas e reforma do gramado.  

2019 - Construção de nova bilheteria, se-
tor visitante, construção de novo vestiário 
de visitantes, reforma dos banheiros das 
tribunas e ampliação das duas tribunas.                     
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Reforma de campo futebol

Reforma de campo de futebol
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Antes

Antes

Depois

Depois

2020 - Construção da sala do "VAR", arbitragem, 
instalação de divisórias no 1º andar, pintura do vesti-
ário antigo da equipe mandante.

Obras em andamento: reforma do gramado, siste-
ma de irrigação e drenagem, troca de grama natural 
por grama sintética. 

Manutenção em andamento: conserto de vaza-
mentos e entupimentos na parte hidráulica, troca 
de lâmpadas, disjuntores e outros reparos elétricos, 
conserto nos portões (serralheria).

Ginásio Sacadura Cabral (Luis Carlos da Fonseca e 
Castro)

Reforma geral do Ginásio: Iluminação, vestiários, se-
cretaria, banheiros públicos, cozinha, sala de profes-
sores, iluminação, telhado, pintura interna e externa, 
instalação de nova parte elétrica, instalação de nova 
parte hidráulica, instalação de câmeras.

Campos de Futebol - Colorado (entregue em 2019), 
Vasquinho, Santo Alberto, Parque Erasmo e Jardim 
Estela.

Foram realizadas instalação de grama sintética ou 
adaptação do piso existente para melhor aproveita-
mento. Algumas estruturas foram reformadas como 
alambrados, bares e acessos.

A tabela abaixo mostra a evolução do investimento 
público em infraestrutura e reformas.



145144

CESAs - Centros Educacionais de Santo 
André

Constituído em 03 de julho de 2008 pela 
lei ordinária 9063, os CESAs são comple-
xos educacionais que envolvem as EMEIE-
Fs, as Creches, o Centro Comunitário e a 
Biblioteca, para realização de Ações Com-
plementares. Na cidade temos 12 unidades 
localizadas estrategicamente em regiões 
periféricas do município.  É um espaço agra-
dável com pista de caminhada, área de con-
vivência, quadra poliesportiva e alguns pos-
suem piscina. Os CESAs são territórios que 
oportunizam aos munícipes, práticas espor-
tivas e de promoção à saúde, assim como, 
atividades que contribuam para a melhoria 
da qualidade de vida da população. 

É neste espaço que também aconteciam 
até o início da pandemia, atividades artís-
ticas, culturais, recreativas e lúdicas (inclu-
sive aos finais de semana), que auxiliavam 
no desenvolvimento cognitivo, cultural, mo-
tor, afetivo e social dos munícipes, mas em 
especial dos estudantes da Rede Municipal 
de Ensino Público de Santo André de forma 
sistemática, organizadas nos seguintes ma-
crocampos: Manifestações artísticas, rítmi-
cas e culturais, práticas pré-desportivas, ar-
tes marciais e lutas e Cidadania, cultura de 
paz e cooperação, em diversas modalida-
des como: Futbaby, Futsal, Ginástica, Grafi-
te, Jogos Cooperativos, Karatê, Le Parkour, 
Meio Ambiente, Manbol, Musicalização (vio-
lino, violoncelo), Natação, Taekwondo, Tea-
tro, Tênis, Xadrez, Zumba entre outras.

 

Ocorrem ainda atividades relacionadas 
à formação continuada de educadores e 
gestores, eventos educacionais festivos, 
encontros com famílias, festivais de moda-
lidades, mostras e apresentações culturais, 
projeto férias, exposição de atividades re-
lacionadas aos alunos, dentre outros.

É neste território que se estabelece par-
ceria direta com diversas Secretarias da 
Prefeitura, entre elas:

• Secretaria de Esportes e Prática  
Esportiva;

• Secretaria de Cultura;

• Secretaria de Saúde;

• Secretaria de Cidadania e Assistência 
Social;

• Secretaria de Desenvolvimento e Gera-
ção de Emprego;

• Departamento de Lazer.

6.3. Instalações de Integração
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Na parceria com a Secretaria de Esportes e Prática Esportiva, são oferecidas aulas nas se-
guintes modalidades: ginástica, pilates, judô, atletismo, futsal, natação e basquete. 

Atividades realizadas nos CESAs com o apoio da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva:

CESA Cata Preta -  Judô, Ginástica e Pilates;

CESA Humaitá - Ginástica e Pilates;

CESA Jd. Irene - Ginástica;

CESA Jd. Santo André - Ginástica;

CESA Pq. Andreense - Ginástica e Praticando Saúde;

CESA Pq. Novo Oratório - Futsal, Natação e Ginástica;

CESA Pq. Erasmo - Judô, Ginástica, Hidroginástica e Natação;

CESA Sto. Alberto - Basquete, Capoeira, Judô, Natação, Ginástica e Pilates;

CESA Vila Sá - Ginástica;

CESA Vila Linda - Futsal, Natação, Handebol, Judô, Ginástica e Pilates;

CESA Vila Floresta - Futsal, Natação e Ginástica;

CESA Vila Palmares - Futsal e Pilates.

Já com a  Secretaria de Cultura é dispo-
nibilizado o projeto “Territórios de Cultura” 
e pretende-se articular ações de formação 
cultural e/ou artística sobre a ampla base 
territorial do município. 

Entre algumas das modalidades disponi-
bilizadas neste projeto, estão: dança, tea-
tro, violão, artes visuais, viola caipira, coral, 
entre outras. O Departamento de Lazer 
promove, com intermédio dos espaços do 
CESA práticas corporais de dança de salão, 
lian gong, ioga, tai chi chuan. 

Com a saúde, as participações acontecem 

em alguns CESAs, sendo cedido o espaço 

para o funcionamento do Posto de Saúde 

do bairro, bem como com campanhas pre-

ventivas e de conscientização conforme a 

necessidade da Secretaria parceira.

A equipe do “Desenvolvimento Econômi-

co", encontra nos CESAs as condições que 

precisam para desenvolver o “Circuito An-

dreense de Empreendedorismo” e desta 

forma oferecer qualificação profissional 

aos microempreendedores da cidade, bem 

como, a melhoria do ambiente de negócios 

e a competitividade das empresas locais. 
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Média de Atendimentos 
Período de Referência: Último Trimestre de 2019

CESA
Atendimento por faixa etá-

ria
Sou amigo do CESA 

(voluntário)

Educação Infantil - 4 e 5 
anos

2136 54

Crianças - até 12 anos 18168 621

Adolescentes - 13 a 16 anos 8190 394

Jovens - 17 a 25 anos 8007 314

Adultos 10712 764

3ª idade 4334 156

Atendimento por secretaria

Secretaria de Educação 8352

Secretaria de Cultura 5874

Secretaria de Esporte 3384

Voluntários 2172

Eventos 2804

Atividades livres 29577

Escolas municipais (EMEIEF)

Educação Física Escolar/ Secretaria 
de Educação

Entende-se a Educação Física Escolar 
(EFE) como um componente curricular que 
introduz e integra o aluno na cultura corpo-
ral de movimento, formando o cidadão que 
vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 
capacitando-o para usufruir os jogos e as 
brincadeiras, os esportes, as danças, as lu-
tas, as ginásticas e as práticas de aventura 
em benefício do exercício crítico da cidada-
nia e da melhoria da qualidade de vida. As-
sumindo assim a possibilidade de realização 
de trabalho integrado, visando o direito de 
acesso a todos e todas aos conteúdos his-
toricamente e socialmente construídos pela 
humanidade. Vale destacar que em nossa 
rede o trabalho da EFE busca atender a di-
versidade atendendo alunos com deficiên-
cia regularmente nas aulas.

Em Santo André, a EFE conta com uma 
coordenação específica, responsável em 
acompanhar o trabalho e articular políti-
cas públicas afirmativas na área, tanto na 
Secretaria de Educação quanto com par-
ceiros externos.  O objetivo principal desta 
coordenação é qualificar o trabalho da Edu-
cação Física Escolar, de forma transversal e 
interdisciplinar. A EFE é componente curri-
cular obrigatório, atualmente atendemos 
alunos da EI (Educação Infantil) e EF (Ensi-
no Fundamental) de todas EMEIEF da rede 
municipal. Contamos atualmente com 140 
docentes de EFE para atender 51 EMEIEF.

Muitas ações desta coordenação visam 
o atendimento da meta 2.9 do PME (Plano 
Municipal de Educação 2015-2025 Lei nº 
9.723) - Promover atividades de desenvol-
vimento e estímulo às habilidades esporti-

vas nas escolas, interligadas a um plano de 
disseminação do desporto educacional e de 
desenvolvimento desportivo local, em par-
ceria com as secretarias de esporte. Obje-
tivo esse que foi atingido.

SESI - Santo André

 O Centro de Atividades Theobaldo De Ni-
gris | SESI Santo André iniciou suas ativida-
des em 1972, através de convênio firmado 
com a Prefeitura Municipal. A unidade ofe-
rece soluções para as empresas industriais 
brasileiras por meio de uma rede integrada, 
que engloba atividades de educação, segu-
rança e saúde do trabalho, cultura e quali-
dade de vida.

O SESI-SP entende o Esporte como uma 
ferramenta para a transformação social, 
permitindo a difusão de valores como tra-
balho em equipe, disciplina, ética, respeito e 
cooperação. Ao participar da formação de 
cidadãos por meio da cultura esportiva, a 
instituição busca fortalecer o seu papel de 
fornecer recursos para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais justa, crítica e par-
ticipativa.

Hoje o Sesi trabalha com 5 vertentes para 
o esporte:

Formação Esportiva

Transformação social de crianças e ado-
lescentes. O Programa Atleta do Futuro 
promove o desenvolvimento de habilidades 
motoras e a disseminação dos valores do 
esporte;

Treinamento Esportivo

Formação de futuros atletas a partir de 
um treinamento sistematizado. Um traba-
lho de detecção e retenção de talentos ini-
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ciantes que visa a sua evolução e aperfei-
çoamento técnico contribuindo para o seu 
desenvolvimento como possível atleta;

Rendimento Esportivo

Fomento ao esporte buscando resultados 
e contribuindo para o desenvolvimento de 
novas modalidades no cenário nacional;

Experimentação Esportiva

A ideia é permitir que o funcionário da em-
presa possa ter contato com os valores do 
esporte a partir de campeonatos realiza-
dos em sua própria empresa ou no grande 
evento esportivo realizado pelo SESI-SP, os 
Jogos do SESI;

Pedagogia do Exemplo

Instrumento de transformação pessoal e 
social capaz de promover e estimular um 
estilo de vida ativo com ações de informa-
ção, incentivo e oportunidades para toda a 
sociedade.

Se no esporte de rendimento o trabalho já 
está bem consolidado na unidade, na inicia-
ção esportiva, pilar de toda formação por 
meio do Programa Atleta do Futuro Sesi-
-SP, a ideia é aumentar ainda mais sua ca-
pacidade com a retomada da parceria com 
a Prefeitura Municipal, prevista para 2022, 
assim como aconteceu em 2018. O Sesi-SP 
reconhece o processo transformador do 
esporte, superando a perspectiva do ren-
dimento para a concepção renovada das 
questões sociais, ampliando a abrangência 
do conceito até as dimensões educativas.

Há 30 anos oferecendo formação esporti-
va a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 
de forma gratuita, os alunos contam com 
aulas e eventos planejados com conteúdo 

esportivo adequado a cada faixa etária e 
às diferentes modalidades esportivas ofe-
recidas. Cada atividade se torna uma forma 
de trabalhar habilidades, autoestima, racio-
cínio e as diferentes realidades no campo 
sociocultural. Nos últimos anos, o programa 
atendeu mais de 130 mil alunos em 229 mu-
nicípios em mais de 25 modalidades esporti-
vas. Em Santo André, o Sesi-SP conta com 
mais de 690 vagas disponíveis para popula-
ção da região.

Promoção à Saúde

Uma empresa mais produtiva se faz por 
meio de uma população saudável em todos 
os aspectos: físico, mental, econômico e so-
cial. A área de Promoção da Saúde do SESI-
-SP tem justamente a função de promover 
a qualidade de vida, por meio de estímulos 
para a adesão de hábitos mais saudáveis 
para as empresas, seus trabalhadores e co-
munidade.

Bem-estar para todos

O SESI-SP conta com um time composto 
por profissionais qualificados de diversas 
áreas como nutrição, educação física, rea-
bilitação, odontologia e segurança e saúde 
no trabalho. A nossa estratégia de atuação 
é fundamentada na interdisciplinaridade a 
partir da oferta de serviços integrados em 
duas frentes:

Empresa saudável 

Soluções de promoção da saúde, quali-
dade de vida e segurança do industriário 
com consequente redução dos índices de 
absenteísmo (ausências) e afastamentos. 
Estruturas como academias, centros de 
reabilitação osteomuscular e consultórios 
odontológicos e de nutrição podem ser ins-
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talados dentro da empresa, com serviços 
acompanhados integralmente pela equipe 
do SESI-SP. Além disso, apoiamos a empre-
sa em seus programas de cumprimento à 
legislação do trabalho e em campanhas 
internas, como da vacinação e difusão de 
normas de segurança. O SESI Viva+ abran-
ge todos esses aspectos, trazendo em sua 
tecnologia o gerenciamento integrado da 
saúde do trabalhador. É uma plataforma 
completa para exportação de dados de 
SST para o eSocial, para identificar os indi-
cadores de perfil de saúde dos funcionários 
da empresa e para a realização dos pró-
prios serviços de SST, como laudos e exa-
mes. Conta ainda com um canal de intera-
ção entre a empresa e o trabalhador e a 
consultoria realizada pelo SESI-SP.

Comunidade saudável 

As unidades do SESI-SP possuem amplos 
espaços dedicados ao lazer e à promoção 
da saúde, como academias, quadras, cam-
pos de futebol, piscinas, cozinhas didáticas 
e consultórios de especialidades, oportu-
nizando o acesso à infraestrutura para a 
prática de atividades físicas, cursos de culi-
nária e nutrição e tratamentos de saúde.

Centro de Inovação Estilo de Vida e Saúde 

O Centro de Inovação tem o desafio de 
prover inteligência e soluções para preven-
ção e intervenção em Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) nos ambientes 
corporativos. As principais linhas de atua-
ção são: Ciência da mudança de compor-
tamento e Gestão dos fatores de risco em 
condições crônicas. 

Além do âmbito esportivo latente, o Sesi 
também é um equipamento de integração, 
que conta com escolas de ensino básico ao 

médio, e também para jovens e adultos, 
bem como toda uma estrutura voltada à 
cultura, artes e música.

O Sesi Santo André possui as seguintes 
instalações:

• 2 Ginásios Poliesportivos;

• 1 Ginásio de Ginástica Artística;

• 3 quadras externas de areia e tênis;

• Playgroung para crianças;

• 1 campo de futebol;

• 1 Pista de Atletismo;

• 1 Piscina semi-olímpica e 2 piscinas re-
creativas;

• 2 Academias de Musculação e Ginástica;

• 1 Centro de atendimento integrado (nu-
trição, fisiologia, fisioterapia e etc);

• 1 Escola;

• Teatro, Salas de Música e Dança;

• Áreas de convivência.

SESC - Serviço Social Do Comércio

Departamento nacional

O Sesc (Serviço Social do Comércio) é uma 
instituição brasileira privada e sem fins lu-
crativos, mantida pelo empresariado do 
comércio de bens, serviços e turismo. Tem 
como função proporcionar o bem-estar so-
cial dos trabalhadores empregados nesses 
setores e seus dependentes, bem como da 
comunidade em geral. Desenvolve ações 

em áreas como saúde, turismo, lazer e cul-
tura, e busca, desde sua fundação em 1946, 
promover a transformação social por meio 
de atividades que possuem como elemento 
unificador a perspectiva educacional. 

A instituição está presente em todos os 
estados do Brasil, e cada administração 
regional atua de acordo com as especifi-
cidades dos locais onde se encontra. Além 
disso, o Sesc cria oportunidades para que 
pessoas desenvolvam todo o seu potencial, 
por meio do acesso à cultura, educação, 
saúde, esporte, lazer e assistência, valori-
zando projetos que envolvem famílias, es-
colas e comunidades, privilegiando sempre 
a cidadania. Em 2003, a instituição recebeu 
a chancela da Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e Cultura (Unes-
co), por conta de seus programas de edu-
cação esportiva.

Departamento Regional de São Paulo / 
unidade Santo André

No Estado de São Paulo, o Sesc conta com 
uma rede de 43 unidades operacionais – 
centros destinados à cultura, ao esporte, à 
saúde e à alimentação, ao desenvolvimento 
infanto juvenil, à terceira idade, ao turismo 
social e demais áreas de atuação. Este pa-
trimônio forma um conjunto arquitetônico 
de múltiplas linguagens e influências, cons-
tituído a partir da contribuição de destaca-
dos nomes da arquitetura contemporânea 
como Lina Bo Bardi, autora do Sesc Pompeia 
(eleito, no início de agosto de 2021, uma das 
25 obras mais importantes do pós-guerra 
pelo jornal The New York Times).

Inaugurado em 9 de março de 2002, o 
Sesc Santo André está instalado no bairro 
Vila Guiomar, onde ocupa uma área total de 
22.081,00 m², sendo 24.871,00 m² de área 

construída, formando um edifício compos-
to por térreo inferior e superior e mais 1 pa-
vimento. Os arquitetos responsáveis pelo 
projeto são Tito Lívio Frascínio e Vasco de 
Mello.

Como um dos equipamentos sociocultu-
rais e esportivos mais expressivos de toda 
a região do ABC e Grande São Paulo, o Sesc 
Santo André dispõe de espaços específicos 
para a prática de atividades físicas, esporti-
vas e de lazer, com acessibilidade Universal, 
dos quais se destacam: 

• Espaço de Brincar;

• Espaço de Eventos;

• Área de Convivência;

• Sala de Ginástica Multifuncional;

• Sala de Práticas Corporais;

• Piscina descoberta;

• Duas piscinas para crianças e família;

• Piscina para a prática de Biribol;

• Piscina Semiolímpica coberta e aquecida;

• 3 quadras poliesportivas cobertas;

• Área Gramada ao ar livre;

• Paraciclo para 44 bicicletas.

Por meio de programas institucionais, pro-
jetos locais, atividades e serviços, alguns 
contínuos e outros sazonais, a unidade ofe-
rece ações que promovem outra percepção 
sobre o corpo, reconhecendo-o em sua sin-
gularidade e na potência de inter-relações 
do indivíduo com o mundo, atendendo, além 
dos bairros e comunidades de seu entor-
no, várias cidades do ABC Paulista e região  
metropolitana de São Paulo.



154

Estatístico-Atendimentos

Antes do início da pandemia, a média men-
sal de público presente na unidade era de 
20 mil pessoas, sendo 11 mil para as recre-
ações esportivas gratuitas. Dentro dos 
programas de atividades físicas e esporti-
vas, foram matriculados um total de 2.285 
alunos, contemplando desde crianças de 3 
anos até idosos com mais de 60 anos.

Com o novo cenário pandêmico, que se 
apresentou a partir de março de 2020, 
veio a necessidade de encontrar alternati-
vas para manter uma programação diver-
sificada e atraente disponível para o públi-
co, mantendo o distanciamento social. Foi 
o ambiente digital, por meio dos canais nas 
redes sociais da Unidade, que abriu a possi-
bilidade de continuar promovendo ações de 
bem-estar físico e mental. Com vasta pro-
gramação online, que contempla esportes, 
música, circo, dança, teatro e várias outras 
linguagens, o alcance é amplificado para 
muito além das fronteiras físicas e conquis-
ta ainda mais pessoas.

Alunos matriculados nos Cursos físico-es-
portivo (gratuitos e pagos): 

• De 3 a 11 anos – 92 alunos

• De 12 a 59 anos – 956 alunos

• Acima de 60 anos – 1.237 alunos 

Média de atendimento de todas as faixas 
etárias nas recreações esportivas gratui-
tas (quadras e gramado):

• Ano de 2017: 80.659 atendimentos

• Ano de 2018: 77.911 atendimentos

• Ano de 2019: 79.215 atendimentos 

SEST / SENAT -  Serviço Social do  
Transporte Santo André

Nasceu do sonho de oferecer aos traba-
lhadores do setor mais saúde, qualidade 
de vida e desenvolvimento profissional. E é 
com esse propósito que o SEST SENAT vem 
atuando, desde a sua criação em 1993, pela 
lei n.º 8.706 –, e tem se firmado como subs-
tancial colaborador do desenvolvimento do 
transporte no Brasil.

As Unidades Operacionais formam turmas 
com matrículas abertas para trabalhado-
res do transporte e a comunidade. Além dis-
so, são disponibilizadas turmas fechadas, 
que são demandadas por empresas e desti-
nadas a formações específicas, bem como 
palestras e ações de conscientização.

O cuidado com a saúde e com o bem-es-
tar dos trabalhadores do transporte e dos 
seus dependentes também está na essên-
cia da atuação do SEST SENAT. São ofere-
cidos atendimentos de saúde nas especiali-
dades de odontologia, fisioterapia, nutrição 
e psicologia, com equipes altamente capa-
citadas. A Entidade entende que cuidar da 
saúde desses profissionais é essencial para 
garantir um transporte mais eficiente, mais 
seguro e com mais qualidade.



157156156

6.4. Equipamentos Adaptados        
NANASA

O NANASA é um equipamento de respon-
sabilidade da Secretaria Municipal de Edu-
cação, sob a coordenação direta da Gerên-
cia de Educação Inclusiva, tendo por função 
oferecer aulas de natação adaptada para 
pessoas com deficiência. 

O equipamento foi idealizado pelo Profes-
sor de Educação Física Ivan Cardoso, que 
compunha o quadro de profissionais da Se-
cretaria de Esportes. O mesmo em parceria 
com a Associação pela Cidadania da Pes-
soa com Deficiência (ACIDE) iniciou o Proje-
to de Natação Adaptada no Ginásio Polies-
portivo Pedro Dell’Antônia no ano de 2000, 
onde conseguiu a liberação de duas raias da 
piscina do espaço para que as pessoas com 
deficiências pudessem utilizar.

APAE - A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

A APAE Santo André é uma instituição 

sem fins lucrativos, não governamental, 

que presta serviços nas áreas de educação, 

saúde e assistência social para pessoas 

com deficiência intelectual e múltipla, desde 

recém-nascidos até a terceira idade.

Atendemos permanentemente, de forma 

gratuita, cerca de 1.200 pessoas. São 410 

assistidos diretos, que são os portadores 

de deficiência intelectual e múltipla. E cer-

ca de 820 assistidos indiretos, familiares e 

tutores, que recebem orientação técnica, 

treinamento, amparo psicológico e assis-

tências sociais diversas.

Saúde

Oferece atendimento especializado para 

pessoas de todas as idades com deficiên-

cia intelectual e/ou múltipla, seus familiares, 

responsáveis e cuidadores, através da equi-

pe multidisciplinar de fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, en-

tre outros.

INSTITUIÇÃO TIPO
TIPO DE ACORDO 
COM A CIDADE

LOCAL

SESC 
Santo André

Serviço Social do 
Comércio

Eventos em  
conjunto

Sede Própria  (Vila 
Tamarutaca)

SESI  
Santo André

Serviço Social da 
Indústria

Equipes comuns e 
eventos em conjunto

Liberação do uso de 
espaço

Sede Própria (Bairro 
Sta Terezinha)

SEST/ SENAT
Serviço Social do 

Transporte Santo 
André

Cessão de espaço 
para treinos e 

eventos

Sede Própria (Bairro 
Tamanduateí)
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Terapia Ocupacional

Estimulamos a independência dos nossos 
assistidos, com o desenvolvimento da no-
ção de espaço e distância, coordenação 
motora, global e fina, habilidades funcionais 
como manuseio de alimentos e utensílios

Estimulação Precoce.

Promover o empoderamento dos assis-
tidos, seus responsáveis e demais tutores. 
Assim estimulamos logo cedo o desenvolvi-
mento das suas potencialidades.

Educação Especial

Oferece atendimento especializado para 
pessoas de todas as idades com deficiên-
cia intelectual e/ou múltipla, seus familiares, 
responsáveis e cuidadores, com uma equipe 
multidisciplinar.

Assistência Social

Oferece atendimento especializado para 
pessoas de todas as idades com deficiên-
cia intelectual e/ou múltipla, seus familiares, 
responsáveis e cuidadores, através da equi-
pe multidisciplinar de fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, en-
tre outros.

Oficinas de Ocupação e Convivência

Encontros para pessoas acima de 12 anos 
de idade em formato de oficinas interativas, 
atividades ocupacionais e de convívio social. 
São elas: dança e musicalização, teatro, in-
formática, artesanato, jogos cooperativos, 
sensorial, artes visuais e preparação para o 
mercado de trabalho. Sendo passíveis de al-
terações de acordo com a demanda, dança 
e musicalização, jogos cooperativos, senso-
rial, artes visuais.

O Programa NANASA recebeu o Prêmio 
Desempenho da Revista Livre Mercado como 
um dos destaques de 2005.
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7
EVENTOS PARA TODOS

Santo André sempre foi uma cidade re-
conhecida pelos seus eventos icônicos e 
diversificados, e por estar ao lado de uma 
grande metrópole, como São Paulo, re-
cebeu e ainda recebe eventos de grande 
porte, notáveis e distintos.

A agenda de eventos esportivos e fes-
tivais culturais de Santo André acontece 
de maneira descentralizada. Uma par-
te da agenda fica na região central e o 
Subdistrito, a outra na Vila Ferroviária 
de Paranapiacaba, que preserva e exe-

cuta, anualmente, o calendário oficial. Os 
eventos da região central têm perfil so-
cial, institucional, promocional, negócios, 
entretenimento, esportivo e de lazer, e 
o calendário da Vila de Paranapiacaba 
atende tradições locais e as estratégias 
de promoção do destino turístico na ma-
nutenção da sua identidade cultural e no 
enfrentamento à sazonalidade dos fluxos 
turísticos. Ambos são um mix de eventos 
públicos e privados que atendem aos in-
teresses e motivações dos visitantes e 
tradições da cidade.
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Santo André sempre foi uma cidade mui-
to participativa em seus eventos, contando 
com arquibancadas lotadas, cenário gas-
tronômico movimentado e turismo local, 
especialmente para Paranapiacaba, bem 
acentuado. O Andreense se orgulha da his-
tória de sua cidade e quando há um evento 
interessante, este não hesita em compare-
cer.

Isto também se dá com as empresas lo-
cais, que costumam ser participativas quan-
do se trata de apoiar eventos da cidade.

Considerando este interesse, a Secretaria 
de Esporte e Prática Esportiva realizou em 
2019 o primeiro Café com Empresários que 
contou com a presença de 13 empresários e 
o Prefeito da cidade de Santo André, Pau-
lo Serra. O encontro teve como propósito 
apresentar a proposta da Secretaria para 
gestão de atividades desenvolvidas por 
meio de leis de incentivo e o planejamento 
esportivo para a gestão 16/20.

Deste evento saíram bons frutos de apoios 
e patrocínios, e a Meia-Maratona prevista 
para o ano de 2019 seria praticamente cus-
teada em sua totalidade pelas empresas 
que estiveram no encontro. Infelizmente, 
devido à pandemia da Covid-19, a corrida 
precisou ser cancelada, e estas parcerias 
seguem em ‘stand-by’.

Empresas como a construtora Patriani, 
o shopping Grand Plaza, a concessionária 
Caoa Chery, a agência de viagens CVC, a 
varejistas Centauro (artigos esportivos) e 
a rede de hotéis Go Inn, estavam no Café 
e eram apoiadores já acertados para este 
evento.

Outros eventos esportivos e culturais da 
cidades recebem ou já receberam apoio de 
empresas da região como é o caso do Fes-
tival de Paranapiacaba, os Jogos Escolares, 
JOTISA e a Copa Santo André de Futebol 
Amador. Abaixo mais informações sobre 
nossos eventos.

Eventos movem nossa cidade!
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7.1. Festivais Icônicos e Culturais

Festival de Inverno de Paranapiacaba - 
em parceria com o SESC Santo André

Promovido pela Prefeitura Municipal de 
Santo André, com apoio do Sesc SP, o Fes-
tival de Inverno de Paranapiacaba é um dos 
mais tradicionais da região, e conhecido 
como um dos principais eventos de inverno 
do estado de São Paulo, realizado sempre 
no mês de julho. 

Música, mostras de filmes, performan-
ces teatrais, exposições e gastronomia 
aquecem o inverno em Paranapiacaba, 
num evento que ocupa todos os espaços 
e mostra a riqueza do patrimônio históri-
co e ambiental. 

A parceria com a prefeitura de Santo An-
dré compreende a cessão do Teatro do Clu-
be União Lyra Serrano (datado de 1930) e 
o fornecimento de toda a infraestrutura 
para a realização das apresentações mu-
sicais, apresentações de circo, de teatro, 
oficinas e intervenções. Ao Sesc, cabe a 
programação e contratação das apresen-
tações artísticas e seus custos acessórios, 
como transporte dos artistas até o local, 
passagens e hospedagens.

Festival do Cambuci 
Praça do Antigo Mercado e Padaria (Para-
napiacaba)

Este festival gastronômico que tem como 
base do fruto típico da Mata Atlântica trará 
nesta edição a feira de produtos com Cam-
buci no Antigo Mercado, oficinas de gastro-
nomia, onde vários chefs de cozinha e exe-
cutarão receitas à base de Cambuci, além 

de várias atrações culturais e musicais.

Outros eventos icônicos e culturais de 
Santo André:

Festival de Flores - Ginásio Parque Celso 
Daniel (Bairro Jardim)

Feira da Fraternidade - Paço Municipal 
(Centro)

Corridas de Rua - Bairros da Cidade

Beer Run Cervejaria Madalena - Chegada 
em frente à Cervejaria (Bairro Campestre)

Desfile Cívico 7 de Setembro - Avenida Fi-
restone (Bairro Casa Branca)

Cãominhada ACISA - Paço Municipal (Centro)

OktoBeers Fest Santo André - Paço Muni-
cipal (Centro)

Beer’s Festival - Paço Municipal (Centro)

Natal ACISA - Paço Municipal (Centro)

FIP - Festival de Inverno de Paranapiacaba
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7.2. Eventos de Integração Educacionais

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares são uma ferramenta 
pedagógica que valoriza a prática esporti-
va escolar e a construção da cidadania dos 
jovens alunos-atletas de Santo André, de 
forma educativa e democrática. É o espor-
te como instrumento da educação global 
dos alunos. 

Tem como objetivos específicos: 

• promover alegria e ensinamento aos es-
tudantes. Alegria porque esporte é la-
zer, vida e diversão e, ensinamento por-
que esporte é aprendizado, disciplina 
e garra. Ou seja, valores que ajudarão 
as crianças e os adolescentes durante 
toda vida. Com o esporte os estudan-

tes aprendem a lutar por seus objeti-
vos, a trabalhar em equipe; aprendem 
a lutar, a ganhar e a perder; 

• possibilitar a identificação de talentos 
esportivos nas escolas; 

• promover, por meio da prática espor-
tiva, a integração e o intercâmbio dos 
alunos para ampliar as oportunidades 
de socialização e aquisição de hábitos 
saudáveis; 

• estimular a prática esportiva nas insti-
tuições de ensino da rede pública e par-
ticular, etc.

O evento é planejado e organizado pela 
Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, 
com realização anual, voltado aos alunos 
entre 8 e 17 anos das redes municipais, es-
taduais e particulares de ensino da cidade 
de Santo André, onde são realizadas com-
petições das seguintes modalidades: atle-
tismo, basquete, futsal, ginástica artística, 
handebol, judô, karatê, natação, queimada, 
tênis de mesa, voleibol e xadrez.

A primeira edição foi realizada em 1969 
com participação apenas de escolas esta-
duais, envolvendo os seguintes esportes: 
atletismo, natação, basquete, voleibol, fut-
sal e tênis de mesa.

Em 2019, realizou-se a 50ª edição do even-
to com a participação de 88 unidades escola-
res, sendo 38 particulares, 33 municipais e 17 
estaduais, totalizando quase 9000 inscritos.
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Evento para homenagear alunos da Rede 
Municipal que foram destaque nos Jogos 
Escolares, para tal contamos com a parti-
cipação voluntária de atletas de renome do 
esporte local e nacional, incluindo os atletas 
com deficiência por meio de parceria com o 
Comitê Paralímpico Brasileiro. Cada evento 
contou com cobertura da imprensa local e 
teve a presença de aproximadamente 400 
pessoas entre crianças, responsáveis, do-
centes e gestores. Para esses momentos 
estiveram presentes diferentes atletas e pa-

Homenagem aos Alunos Vencedores dos Jogos Escolares

ratletas, categoria de base e adulta, entre 
eles: Marcelo Negrão (vôlei), Janeth Arcain 
(basquete), Simone Lima (basquete), Ariadna 
Capiró (basquete), Jaqueline de Paula (bas-
quete), Naira Almeida (handebol), Fernanda 
Barbosa Vaz (handebol),  Daniele Hypólito (gi-
nástica artística), Davi Farias (futebol de 5), 
Maria José Ferreira Alves – Zezé (atletismo 
paralímpico), Luiz Carlos Cardoso (paracano-
agem), Marcela Prande (basquete base), Edi-
nanci Silva (judô), Luisa Monteiro Souto, (pólo 
aquático), Carolina Cenedese (futsal).

 “Promover o contato dos alunos com os atletas é muito importante. Porque não adianta ape-
nas contar uma história de sucesso para a criança, como se fosse o enredo de um livro infantil, 
e não mostrar que aquela situação é real, que é possível seguir carreira no esporte, se dedicar e 
alcançar ótimos resultados”.

Marcelo Negrão – evento de 2017

“É importante se dedicar ao esporte, foi assim que participei de cinco olimpíadas, mas jamais 
deixei de lado os estudos. Esporte e educação sempre devem andar lado a lado”.

Daniele Hypólito, 2019

“Não importa os desafios, aproveitem esse momento de estudos, porque é esta formação que 
vamos levar para a vida adulta. Invistam em seus talentos”.

Zezé, 2019

“Adorei vir aqui e conhecer todos esses atletas que ganharam medalha. Até eu ganhei”, disse Ar-
tur David Souza Paretto, de 8 anos, com orgulho, antes de beijar a medalha que trazia no peito. 
“Vou continuar a praticar esportes, porque deixa a gente forte, com mais saúde, ajuda a conhe-
cer e aproveitar nossas habilidades e a ter um caminho pra seguir no futuro”. 

Artur, que é autista, pratica corrida, modalidade em que foi medalhista, além de salto em distân-
cia, arremesso de peso, queimada e futebol.

Link da reportagem
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Festivais de Modalidades: evento volta-
do para os criança e adolescente de 7 a 14 
anos que estão inscritos nos cursos ofere-
cidos pela Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva em diversos núcleos distribuídos 
pela cidade, nas seguintes modalidades: 
basquete, capoeira, futebol, futsal, ginás-
tica artística, handebol, judô, karatê, nata-
ção, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

 Mostra Anual de Modalidades da Forma-
ção Esportiva: é um congraçamento entre 
os alunos de cada modalidade que estão 
envolvidos nos cursos esportivos ofereci-
dos pela Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva, que marca o encerramento das 
atividades do ano letivo. 

Festivais Prática Esportiva: evento inte-
grado dos atendimentos da Gerência de 
Esporte Participativo e Promoção à Saúde, 
contendo apresentações dos alunos, aulas 
abertas e sorteios, com o objetivo de cele-
brar e confraternizar com os alunos o tra-
balho realizado do ano.

Graduação de Faixa Karatê: evento vol-
tado aos alunos inscritos na modalidade de 
karatê. Ao término do ano letivo, os alunos 
realizam um exame dos conhecimentos es-
pecíficos da modalidade.

Graduação de Faixa Judô: evento voltado 
aos alunos inscritos na modalidade de judô. 
Ao término do ano letivo, os alunos realizam 
um exame dos conhecimentos específicos 
da modalidade.

Batizado e Troca de Corda / Cordão da 
Capoeira: evento voltado aos alunos ins-
critos na modalidade de capoeira, onde o 
batizado é para alunos novos e a troca de 
cordas / cordão é para quem já tem a gra-
duação e passa para a seguinte. Ao término 

do ano letivo, os alunos realizam um exame 
dos conhecimentos específicos da modali-
dade.

Mostra de Ginástica Artística: evento re-
alizado duas vezes ao ano, voltado aos alu-
nos inscritos na modalidade de ginástica 
artística. Ocorre uma demonstração das 
habilidades já adquiridas aos pais e convi-
dados.

Eventos Realizados nos CESAs

Festivais

Na busca por integração, socialização e 
novas possibilidades, assim como, oferecer 
a proposta de romper paradigmas e este-
reótipos competitivos, focando, valorizan-
do e dando ênfase ao fair play os CESAs 
realizam os festivais esportivos, artísticos e 
culturais valorizando o caráter educacional.

Os Festivais organizados pela Gerência de 
CESAs,  são dias inteiros de atividades di-
vulgando desde as regras de determinadas 
modalidades até seus valores para a comu-
nidade, além de ser um dia de grande cele-
bração e encontro entre famílias. É aberto, 
gratuito e ocorre em diferentes espaços da 
cidade a fim de apresentar aos estudantes 
e seus familiares, territórios do município 
que não são acessíveis no dia a dia dos alu-
nos do CESA, tais como Ginásio do Parque 
Celso Daniel, Ginásio de ginástica Artística 
da Vila Alpina, pista oficial de atletismo do 
SESI, SESC, Clube Atlético Aramaçan, Com-
plexo Esportivo Dellantonia, Corinthinha. 

Estes festivais reúnem, em média, 100 pes-
soas por evento que ocorre inclusive aos finais 
de semana para que familiares que traba-
lham durante a semana, possam participar, 
prestigiar e interagir com suas crianças.
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Mostra Cultural das Modalidades Artísticas

Para as modalidades artísticas (teatro, 
dança, ballet, circo), é realizado no mês de 
outubro, as mostras culturais das ações 
complementares. Assim como nos festivais, 
são momentos riquíssimos em que os estu-
dantes podem apresentar o resultado da 
aprendizagem até aquele momento. Este 
evento foi realizado no Teatro Municipal da 
cidade, oportunizando vivências por trás da 
coxia.

Até março de 2020, todas estas ativida-
des aconteciam de forma presencial, con-
tudo com a chegada da pandemia, o CESA 
reinventou-se buscando alternativas para 
dar continuidade a este trabalho significa-
tivo.

Mostras nos Cesas: Os Cesas como Espa-
ço de Socialização de Práticas Pré-Despor-
tivas, Artísticas e Culturais

Nos meses de novembro e início de dezem-
bro são organizadas “Mostras Culturais” 
em cada uma das 12 unidades do CESA. Um 
evento bastante esperado pelos alunos e 
alunas das ações complementares, seus 
familiares e toda a comunidade escolar. O 
espaço do CESA ou EMEIEF é cuidadosa-
mente preparado para a Mostra com de-
coração, recursos áudio visuais e registros 
fotográficos.

É uma oportunidade para compartilhar 
com todos e todas um pouco do trabalho 
que é desenvolvido durante o ano. Os arte 
educadores e seus grupos preparam apre-
sentações artísticas, culturais e musicais 
para que as famílias e toda a comunidade 
possam prestigiar as crianças em um mo-
mento de protagonismo.

Eventos Realizado Pelas Escolas Municipais

O Dia do Saber em Movimento 

Evento que incentivou a prática de ativi-
dade física em toda a Rede Municipal en-
volvendo alunos, docentes, profissionais da 
Educação e comunidade. Foi um momento 
muito prazeroso no qual as escolas estive-
ram envolvidas com a temática da atividade 
física, com propostas diversas, com grande 
adesão das famílias e todos os segmentos 
da comunidade interna (professores, me-
rendeiras, gestão, administrativo, serviços 
gerais, alunos). 

O mesmo foi realizado em toda a Rede 
Municipal, envolvendo alunos da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos. Mais de 100 Unidades 
Escolares. As escolas que tiveram maior en-
volvimento e criatividade (comprovada por 
vídeos e fotos: 1 creche, 1 EMEIEF e 1 Centro 
Público de Formação Profissional) foram 
premiadas, com dia especial envolvendo a 
temática do projeto, para tal tivemos ali-
mentação saudável, aferição de pressão, 
atividades lúdicas para creche e EMEIEF e 
para alunos da Educação de Jovens e adul-
tos vitoriosos fomos assistir jogo de bas-
quete feminino, no principal ginásio da cida-
de. Esse trabalho é de muita importância 
por envolver segmentos diferentes, faixas 
etárias diversas e pilares da atividade física.

Alimentação e Movimento

Outro evento que mereceu destaque foi o 
de Alimentação e Movimento com parceria 
do Atrium Shopping e CRAISA que resultou 
ao Shopping o segundo lugar em projeto so-
cial no Comunicação Prêmio Marketing ABC;
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Eventos Realizados nos CESAs

Festivais

Na busca por integração, socialização e 

novas possibilidades, assim como, oferecer 

a proposta de romper paradigmas e este-

reótipos competitivos, focando, valorizan-

do e dando ênfase ao fair play os CESAs 

realizam os festivais esportivos, artísticos e 

culturais valorizando o caráter educacional.

Os Festivais organizados pela Gerência de 

CESAs,  são dias inteiros de atividades di-

vulgando desde as regras de determinadas 

modalidades até seus valores para a comu-

nidade, além de ser um dia de grande cele-

bração e encontro entre famílias. É aberto, 

gratuito e ocorre em diferentes espaços da 

cidade a fim de apresentar aos estudantes 

e seus familiares, territórios do município 

que não são acessíveis no dia a dia dos alu-

nos do CESA, tais como Ginásio do Parque 

Celso Daniel, Ginásio de ginástica Artística 

da Vila Alpina, pista oficial de atletismo do 

SESI, SESC, Clube Atlético Aramaçan, Com-

plexo Esportivo Dellantonia, Corinthinha.

Estes festivais reúnem, em média, 100 

pessoas por evento que ocorre inclusive 

aos finais de semana para que familiares 

que trabalham durante a semana, possam 

participar, prestigiar e interagir com suas 

crianças.

Mostra Cultural das Modalidades Artísticas

Para as modalidades artísticas (teatro, 

dança, ballet, circo), é realizado no mês de 

outubro, as mostras culturais das ações 

complementares. Assim como nos festivais, 

são momentos riquíssimos em que os estu-

dantes podem apresentar o resultado da 

aprendizagem até aquele momento. Este 

evento foi realizado no Teatro Municipal da 

cidade, oportunizando vivências por trás da 

coxia.

Até março de 2020, todas estas ativida-

des aconteciam de forma presencial, con-

tudo com a chegada da pandemia, o CESA 

reinventou-se buscando alternativas para 

dar continuidade a este trabalho significa-

tivo.

Mostras nos Cesas: Os Cesas como Espa-

ço de Socialização de Práticas Pré-Despor-

tivas, Artísticas e Culturais

Nos meses de novembro e início de dezem-

bro são organizadas “Mostras Culturais” 

em cada uma das 12 unidades do CESA. Um 

evento bastante esperado pelos alunos e 

alunas das ações complementares, seus 

familiares e toda a comunidade escolar. O 

espaço do CESA ou EMEIEF é cuidadosa-

mente preparado para a Mostra com de-

coração, recursos áudio visuais e registros 

fotográficos.

É uma oportunidade para compartilhar 

com todos e todas um pouco do trabalho 

que é desenvolvido durante o ano. Os arte 

educadores e seus grupos preparam apre-

sentações artísticas, culturais e musicais 

para que as famílias e toda a comunidade 

possam prestigiar as crianças em um mo-

mento de protagonismo.

Eventos Realizado Pelas Escolas Municipais
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O Dia do Saber em Movimento 

Evento que incentivou a prática de ativi-

dade física em toda a Rede Municipal en-

volvendo alunos, docentes, profissionais da 

Educação e comunidade. Foi um momento 

muito prazeroso no qual as escolas estive-

ram envolvidas com a temática da atividade 

física, com propostas diversas, com grande 

adesão das famílias e todos os segmentos 

da comunidade interna (professores, me-

rendeiras, gestão, administrativo, serviços 

gerais, alunos). 

O mesmo foi realizado em toda a Rede 

Municipal, envolvendo alunos da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação 

de Jovens e Adultos. Mais de 100 Unidades 

Escolares. As escolas que tiveram maior en-

volvimento e criatividade (comprovada por 

vídeos e fotos: 1 creche, 1 EMEIEF e 1 Centro 

Público de Formação Profissional) foram 

premiadas, com dia especial envolvendo a 

temática do projeto, para tal tivemos ali-

mentação saudável, aferição de pressão, 

atividades lúdicas para creche e EMEIEF e 

para alunos da Educação de Jovens e adul-

tos vitoriosos fomos assistir jogo de bas-

quete feminino, no principal ginásio da cida-

de. Esse trabalho é de muita importância 

por envolver segmentos diferentes, faixas 

etárias diversas e pilares da atividade física.

Alimentação e Movimento

Outro evento que mereceu destaque foi o 

de Alimentação e Movimento com parceria 

do Atrium Shopping e CRAISA que resultou 

ao Shopping o segundo lugar em projeto so-

cial no Comunicação Prêmio Marketing ABC.
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 7.3. Grandes Eventos Esportivos

Meia Maratona: é uma prova de pedestria-
nismo desenvolvida por entidades esportivas 
em parceria com a Secretaria de Esporte e 
Prática Esportiva de Santo André. O percur-
so é realizado por vias e avenidas do município 
com provas de 21Km, 10Km, 5Km de corrida, 
e 5Km de caminhada e também com provas 
infantis de 400m, 200m, 100m e 50m.

O evento tem como objetivo convidar e en-
volver os munícipes da região do ABC do Es-
tado de São Paulo e outros estados, atletas 
profissionais e amadores, imprensa, Prefei-
tura, órgãos públicos, trazendo este público 
para participação de atividades esportivas, 
promovendo o estilo de vida saudável.

Temos também a participação de atle-
tas PCDs nas provas de 10Km e 5Km cor-
rida e 5Km caminhada desde que apre-
sentem laudo.

Todos os atletas que completam a prova 
são premiados com medalha de participa-
ção e também acontecem as premiações 
por tempo bruto e ordem de chegada na 
prova de 21km os 5 (cinco) primeiros colo-
cados masculino e feminino e nas provas de 
10km e 5Km corrida os 3 (três) primeiros 
colocados masculino e feminino. Todos os 
atletas participantes deverão estar em dia 
com rigorosa avaliação médica para a rea-
lização da corrida. O competidor é respon-
sável pela decisão de participar da corrida.

    Caminhada Outubro Rosa: desenvolvi-
da em parceria com entidades que tratam 
deste tema da cidade para conscientizar 
sobre a importância da prevenção e trata-
mento do câncer de mama.
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Copa Santo André de Futebol Amador: 

Competição envolvendo 1.400 participan-
tes diretos, de 80 equipes (18 integrantes 
por equipe), de Santo André, na categoria 
masculina, com jogos nos finais de semana, 
ao longo de 6 meses. Cada campo da vár-
zea tem uma programação local e o projeto 
dividirá sua programação com os compro-
missos dos campos. 

Jogos Abertos da Juventude

Criado em 1983 pela Secretaria de Espor-
te de São Paulo, com o propósito de gerar 
oportunidades para os jovens entre 15 a 18 
anos desenvolver seu potencial esportivo, e 
propagar a prática das várias modalidades 
esportivas, incluindo a melhora da saúde 
mental e física valorizando os conceitos de 
disciplina e das técnicas de cada modalidade.

Com o passar dos anos o campeonato cresceu den-
tro dos municípios do Estado de São Paulo, sendo um 
dos eventos mais esperados para a peleja final.

Durante os jogos passam na cidade-sede cerca de 
cinco mil atletas, e são disputadas as seguintes mo-
dalidades; Atletismo, basquetebol, damas, futebol, 
futsal, ginástica artística feminina, ginástica artísti-
ca masculina, ginástica artística feminino livre, ginás-
tica artística masculino, ginástica rítmica infantil, gi-
nástica rítmica juvenil, handebol, judô, natação, tênis, 
tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez.
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Jogos Regionais da 1ª Região Esportiva 

Os Jogos Regionais são realizados pela 

Secretaria de Esporte de São Paulo em 

8 Regiões Esportivas do Estado (atra-

vés de Convênio com município sede) e 

são classificatórios aos Jogos Abertos 

do Interior “Horácio Baby Barioni”, e ao 

todo, são disputadas 25 modalidades. 

Além do esporte, os Jogos Regionais 

movimentam também a economia das 

cidades que sediam, com atletas, téc-

nicos, jornalistas e centenas de profis-

sionais das mais diversas áreas para 

possibilitar a realização dos jogos. So-

mando todas as Regiões, são mais de  

30 mil pessoas participando  

da competição.

Jogos Abertos do Interior “Horácio  

Baby Barioni”

Pela primeira vez em 2017 o evento ocor-

reu por meio de Convênio entre a Secreta-

ria de Esporte do Estado de São Paulo e um 

Consórcio de Municípios (Consórcio Inter-

municipal do Grande ABC com sete cidades 

da Região).

Foram cerca de 12 mil atletas de 200 ci-

dades paulistas, configurando a maior com-

petição desse segmento intermunicipal na 

América Latina. 

Os Jogos Abertos do Interior de 2017 con-

taram com 32 modalidades esportivas, com 

competições em Santo André, São Bernar-

do, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra.
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Campeonato da Liga Andreense de  
Futebol Amador

A cidade de Santo André tem 21 campos 
distritais sendo que 100 equipes são filiadas 
à Liga Santoandreense. Desses 100 filiados, 
28 participam do Campeonato da 1ª. Divisão, 
35 na 2ª. Divisão e os demais na 3ª. Divisão a 
partir de 2010.

Além das categorias de base e outras:

20 Juniores

20 Veteranos

10 Veteraníssimo

10 Star Sub 50

16 Pré Mirim

20 Mirim

20 Infantil

O futebol amador leva uma média de 600 

torcedores à beira dos campos  no total de +- 
4.500 pessoas envolvidas entre torcedores 
ambulantes e organizadores. As categorias 
de base tem + de 1000 crianças inscritas. E as 
demais categorias 2.700 atletas, todos esses 
devidamente cadastrados na Liga.

No início, era Associação, depois virou Liga, 
denominada Liga Santoandreense de Futebol, 
com a abrangência sobre todo território hoje 
ocupado pelo Grande ABC. Era 1941, o futebol 
da região ganhava em organização e iria viver 
grandes momentos, revelando muitos jogado-
res e formando seleções.

Volta Ciclística Internacional do ABCD

É uma competição ciclística profissional de 
estrada disputada anualmente durante o mês 
de setembro na região do Grande ABC. A pro-
va existe tanto para a elite masculina como a 
feminina do ciclismo nacional, além das catego-
rias juniores e máster. Organizada pela primei-
ra vez em 1998, o evento é uma prova de dia 
único que consiste em um trecho de estrada, 
normalmente passando por todos os muni-
cípios que compõem a região do ABC, e, após 
esse, um trecho em circuito. A distância total 

normalmente varia entre 95 e 115 quilômetros. 

Nos últimos anos, a largada tem ocorrido no Distrito de 
Paranapiacaba (Santo André), enquanto a cidade que se-
dia a chegada varia a cada ano. Nos anos de 2003 e 2004, 
a prova fez parte do calendário mundial da UCI na catego-
ria 1.5.

Atualmente, a Volta Ciclística Internacional do Grande 
ABCD recebe no calendário nacional da CBC a categoria 3, 
a mais alta para provas de um dia. Além da categoria elite 
masculino, a prova é válida para o ranking nacional nas ca-
tegorias elite feminino e juniores.

Jogo das Estrelas - Liga de Basquete Feminino

A edição 2019 do Jogo das Estrelas LBF homenageou os 
25 anos da conquista do Mundial de 1994 pela Geração de 
Ouro da nossa Seleção Brasileira, com a participação de 
campeãs no evento. Os ingressos foram trocados por um 
quilo de alimento e contou com diversas atividades de en-
tretenimento no local para o público geral.

Um dia de muita interação de atletas com público, shows 
de enterrada e competição de bola de 3 pontos, atrações 
no início e no intervalo, diversão para todos os públicos. 
O Ginásio do Complexo Pedro Dell’Antonia ficou pequeno 
com tanta movimentação e alegria do público.

Eventos realizados pelos Clubes e Associações

Pé Na Bola - 2200 participantes

Maior Campeonato Interno de Futebol da América do Sul. 

Os famosos  Pé na Bola e Bola no Pé se destacam entre 
os campeonatos de futebol adulto, juntos com os de futsal 
do Clube Atlético Aramaçan.

Categorias: Adulto, All Star (A/B), Super Star (A/B), Elite 
(Master A + Senior A), Senior (B), Master (A), Master (B), 
Sport (A/B) e Aspirante (A)

Já o Dente de Leite é o campeonato de futebol infantil 
para crianças a partir dos 03 anos de idade.

Categorias: Infantil, Dente de Leite, Fraldinha, Sub 07, 
Sub 09, Sub 11/10 e Sub 13/11, Sub 15, Sub 17, Feminino A e 
Feminino B
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7.4. Melhor Idade

JOTISA – Jogos da Terceira Idade de  
Santo André

Trata-se de uma competição de formato 
aberto à participação avulsa ou através de 
entidades das cidades da Grande São Paulo 
e Litoral, tendo como objetivo promover a 
valorização do idoso visando à integração e 
o exercício da cidadania, através do estímu-
lo da prática de atividades esportivas como 
fator facilitador do convívio social, da saú-
de e do bem-estar, resgatando a auto-esti-
ma e de melhoria da qualidade de vida dos 
idosos da cidade e região. Outro aspecto 
importante é o de promover e difundir as-
sim o esporte e práticas físicas saudáveis 
na cidade e, desta maneira, quebrar possí-
veis preconceitos quanto à prática espor-
tiva e outras possíveis limitações impostas 
socialmente ao público da terceira idade.

As competições voltadas para a Tercei-
ra Idade em Santo André foram instituídas 
através do projeto de lei CM nº178/99 de 
autoria da vereadora Dinah Zekcer, intitu-
lada Olimpíada Esportiva Municipal da Ter-
ceira Idade com realização anual. Depois a 
competição passou a se chamar Jogos da 
Terceira Idade de Santo André (JOTISA).

No início, as competições eram destinadas 
ao público a partir de 45 anos, nas seguin-
tes modalidades: atletismo, bocha, damas, 
dominó, gincana, malha, natação, tranca, 
truco e xadrez.

Em 2010, foram realizados ajustes para 
deixar a competição nos mesmos moldes 
dos Jogos Regionais do Idoso. A partir daí, 
o evento foi destinado ao público com 60 
anos ou mais, nas seguintes modalidades: 
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atletismo, bocha, buraco, coreografia, da-
mas, dança de salão, dominó, malha, nata-
ção, tênis de campo, tênis de mesa, tranca, 
truco, voleibol adaptado e xadrez. Os atle-
tas que se destacavam eram convidados a 
fazer parte da equipe de Santo André para 
participar do JORI (Jogos Regionais do Ido-
so). Com isso, foi criado no Departamento 
de Esporte um programa para treinamento 
de atletas que se destacavam com o objeti-
vo de formar equipes que pudessem repre-
sentar o município em competições volta-
das para esse público.

Em 2014, foi realizado um novo ajuste, o 
público a partir de 50 anos poderia fazer 
sua inscrição e participar nas modalidades 
de atletismo e natação.

A partir de 2017, a idade de participação 
nos Jogos da Terceira Idade foi sendo al-
terada e hoje nas modalidades de natação 
e atletismo poderá participar com a idade 
mínima de 53 anos e, no voleibol adaptado, 
tênis de mesa e tênis de campo a idade mí-
nima de 55 anos. As competições são reali-
zadas em instituições particulares e locais 
públicos, com duração aproximada de um 
mês.

No início do evento é realizada uma ceri-
mônia de abertura com desfile dos atletas 
participantes, com acendimento da pira 
olímpica, onde sempre é convidado um atle-
ta desta faixa etária que fez parte da histó-
ria do esporte na cidade ou a nível nacional.

Houve um crescimento significativo do 
público que vem participando dessa com-
petição. No primeiro ano do evento tive-
mos uma adesão de aproximadamente 
500 participantes e, na última edição re-
alizada em 2019, esse número chegou a 
     aproximadamente 1200 participantes dire-
tos e 5000 indiretos.

Jogos Regionais da Melhor Idade (JOMI)

Realizado anualmente desde 1995 em conjunto 
com o Governo do Estado de São Paulo.. Em algumas 
modalidades o regulamento exige a participação de 
um monitor voluntário para acompanhar a equipe 
durante os sete dias de competição.

São disputadas as seguintes modalidades:

Atletismo (Masculino e Feminino), Bocha (Masculino 
ou Misto), Buraco (Masculino e Feminino), Coreogra-
fia (Misto), Damas (Masculino e Feminino), Dança de 
Salão (Misto), Dominó (Masculino e Feminino), Malha 
(Masculino ou Misto), Natação (Masculino e Feminino), 
Tênis (Masculino e Feminino), Tênis de Mesa (Mascu-
lino e Feminino), Truco (Masculino ou Misto), Voleibol 
Adaptado (Masculino e Feminino), Xadrez (Masculino 
e Feminino), divididas por categorias de acordo com 
a faixa etária.

Torneio Cidade Santo André de Gueitebol: torneio 
realizado uma vez por ano, contando com a par-
ticipação de 27 equipes e 14 clubes, totalizando 
aproximadamente 160 jogadores. São utilizados 
para a competição Quatro campos de 20m x 15m, 
com a participação de sete times distribuídos em 
três campos e seis times em um, sendo cada equipe 
composta por cinco jogadores com duração máxi-
ma por jogo de 30 minutos ou até que algum time 
complete 25 pontos. Clube participantes: Estância, 
Kiuyu, Acrec, Santos, Rengo, Saga, Ibirapuera, Su-
zano, Santo André, Uruma, Paulicéia, Rio Grande da 
Serra, Mizuho e CCOB.

Mostra de Dança: evento anual que culmina o tra-
balho coreográfico dos grupos dos polos de atendi-
mento. Sem caráter competitivo, mas sim de espetá-
culo. Tem o objetivo também de fomentar a dança e 
as coreografias para participação de festivais inter-
nos e externos, bem como Jogos da Terceira Idade 
de Santo André (JOTISA) e Jogos Regionais da Me-
lhor Idade (JOMI).



191190

7.5. Eventos para Pessoas com Deficiência

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares de Santo André com 
a finalidade de inclusão social propicia a 
participação de pessoas com deficiências 
nas modalidades de natação e atletismo, 
nas provas de arremesso de peso e corri-
da, onde todos são contemplados com me-
dalhas de participação. Na edição de 2019, 
houve a participação de 85 alunos no atle-
tismo e de 05 alunos na natação.

Além da APAE que inscreveu 10 alunos, a 
maioria das participações se refere às es-
colas municipais, 133 inscritos no atletismo 
e 15 na natação.

Experimentando Diferenças

Em março de 2017, aconteceu o “Expe-
rimentando Diferenças”. Evento gratuito, 
chancelado pelo CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro) e patrocinado exclusivamente pela 
Loterias CAIXA, que objetivava sensibilizar a 
sociedade sobre o valor e as conquistas dos 
atletas paralímpicos do Brasil. Propõe, tam-
bém, promover a importância dos esportes 
adaptados e permitiu ao público vivenciar a 
prática de diversas modalidades.

Arena Multiuso – Quem visitou o Grand Pla-

za Shopping durante a atração, encontrou 
uma arena multiuso, com aproximadamen-
te 120m². Localizada na praça de eventos, 
o espaço teve monitores preparados para 
ensinar os visitantes a praticar cinco mo-
dalidades: futebol com os olhos vendados; 
basquete em cadeira de rodas; corrida em 
cadeira de rodas; bocha e games com simu-
lação virtual de corrida; e handbike (bicicleta 
pedalada com as mãos em pista virtual).

Inédito no ABC, o “Experimentando Dife-
renças” ocorreu por uma semana. Segun-
do a gerente de marketing do Grand Plaza 
Shopping, este evento exemplificou o com-
promisso do empreendimento com a pro-
moção de iniciativas convergentes com a 
diversidade e a inclusão social. 

HISTÓRICO DE SUCESSO – Desde 2013, 
o projeto “Experimentando Diferenças” já 
passou por 30 cidades, em todas as regiões 
do país, interagindo com mais de 40 milhões 
de frequentadores de shoppings e grandes 
eventos onde a arena foi montada.

Cerca de 10 mil pessoas aceitaram o con-
vite para brincar no espaço, praticando es-
portes adaptados na versão de Santo An-
dré. E o melhor: utilizando equipamentos 
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semelhantes aos usados por atletas pro-
fissionais nas competições internacionais. 
Além de estreitar o relacionamento com os 
visitantes, a atração visava proporcionar 
uma experiência lúdica e original, estimulan-
do a consciência sobre o esporte paralím-
pico e, consequentemente, atraindo mais 
adeptos e audiência para as modalidades.

Campeonato Paulista de Basquete de 
Cadeira de Rodas

Evento organizado pela Federação Paulis-
ta de Basquete Sobre Rodas - FPBSR

Em 2014, 2015 e 2016 a Secretaria de 
Esporte de Santo André em parceria com 
a ADD/Magic Hands (equipe de basquete-
bol em cadeira de rodas, que desde 1997 é 
mantida pela Associação Desportiva para 
Deficientes), representaram o município e 
foram homenageados na Câmara Munici-
pal com “Voto de Congratulações” pela con-
quista do título de tricampeão de Basquete 
Sobre Rodas. Na ocasião foram convoca-
dos pela Seleção Brasileira de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas para integrarem a lis-
ta de pré-convocados das Paraolimpíadas 
de 2016 e do Parapan.

Campeonato Mundial de Parajiu-Jitsu

O 2º Campeonato Mundial de Parajiu-Jitsu, 
organizado pela CBPJJ – Confederação Brasi-
leira Paradesportiva de Jiu-Jitsu em parceria 
com a  Prefeitura de Santo André, aconteceu 
em 2015 no Ginásio Principal do Complexo Es-
portivo Pedro Dell’Antonia. Participaram 50 
paratletas, de 12 a 60 anos de todo o Brasil e 
de países ligados ao Mercosul.

1º Pan Americano de Kung Fu

Realizado em 2015 no Complexo Esporti-
vo Pedro Dell’Antonia, reuniu 350 atletas 
de 13 países nas categorias infantil, juve-
nil, adulto e sênior.
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Manhã no Parque – Prática Esportiva: 
evento integrado dos atendimentos de pro-
moção à saúde, realizado em quatro par-
ques da cidade, contendo aulas abertas, 
atividades orientadas e com objetivo de 
entretenimento e confraternização com os 
participantes.

Festa de Abertura Anual do Praticando 
Saúde: evento para acolher e integrar os 
alunos e alunas de todos os alunos e alu-
nas do Projeto Praticando Saúde de todos 
os polos para dar boas-vindas. Em 2019 o 
tema foi carnaval na piscina.

Chá da Primavera: evento integrado dos 
atendimentos da gerência participativa 
com tema primavera, contendo apresen-
tações e comes e bebes, com o objetivo de 
entretenimento e confraternização com os 
participantes. *A primeira edição iria acon-
tecer em 2020, mas não ocorreu por conta 
da pandemia da COVID-19.

Festa de Encerramento Praticando Saú-
de: evento de encerramento dos trabalhos 
pedagógicos dos professores e dos grupos 
com intuito de celebração e integração dos 
alunos, professores, familiares e amigos.

Festivais de Encerramento – Prática Es-
portiva: evento integrado dos atendimen-
tos da SEPE, contendo apresentações dos 
alunos, aulas abertas e sorteios, com o ob-
jetivo de celebrar e confraternizar com os 
alunos o trabalho realizado do ano.

Festival Junino: evento integrado dos 
atendimentos da SEPE tema junino, com 
dança, bingo, barracas, e outros da cultura 
popular, com o objetivo de entretenimento 
e confraternização com os participantes.

Eventos Realizados pelo SESC Santo André

Sesc Verão

7.6. DEMAIS EVENTOS

Realizado nos meses de janeiro e feverei-
ro, tem o objetivo de sensibilizar a comuni-
dade para a importância da continuidade 
das práticas esportivas e atividades físicas. 
Oferece atividades variadas como cursos, 
oficinas, clínicas, apresentações de atletas 
e festivais esportivos em instalações com 
ambientações cenográficas e campanhas 
temáticas que visam motivar as pessoas 
para a inclusão de esportes e atividades na 
vida diária.

Que Esporte é Esse?

Proposta destinada à recreação esporti-
va orientada, às turmas do Programa Sesc 
de Esportes e aos alunos da rede pública 
municipal, estadual e privada com o objeti-
vo de difundir a cultura esportiva por meio 
de modalidades pouco presentes no coti-
diano dos participantes.

Danças Circulares 

Atividade gratuita que, por meio de mú-
sicas tradicionais, regionais, folclóricas ou 
contemporâneas, têm o círculo e a roda 
como símbolos do encontro com a diversi-
dade cultural e com o outro.

Eventos do SESC Santo André, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Santo André

Dia do Desafio

Criado no Canadá, e com apoio da ISCA (In-
ternational Sport and Culture Association), 
da Unesco (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura) e da 
TAFISA (The Association For International 
Sport for All), o Dia do Desafio é celebrado 
anualmente na última quarta-feira do mês de 
maio. Toda programação é conduzida pelas 
Prefeituras Municipais participantes e coor-
denada no continente americano pelo Sesc 
SP tendo como mote ações de apoio e incen-
tivo à prática de atividade físico-esportiva.
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Semana Move

Semana Latino-Americana de Esporte e 
Atividade Física - Semana MOVE – é uma 
ação realizada por prefeituras, organiza-
ções, escolas, clubes ou pessoas motiva-

das para oferecer atividades de acesso li-
vre para sua comunidade e conscientizar a 
população sobre a importância de praticar 
atividade física regularmente.

Atividades vinculadas às Federações e Ligas 

Evento Regional Modalidade Público

Copa Regional Taekwondo  1000

Campeonato da Liga São Paulo
Basquetebol

Masculino
 200

Campeonato da União de Veterano - 
UVB

Basquetebol Masculino  200

Campeonato Modalidades - Forma-
ção Esportiva  SEPE

Futsal 600 

Campeonato Municipal Categoria 
Menores

Futsal Masculino  300

Copa Santo André Futsal Masculinol  300

Copa Sindiclube Pré-Mirim e Mirim Voleibol Feminino  100

Copa TVila  Futsal Masculino  300

Copa União Futsal Feminino  500

Evento Cheeleards Ginástica Acrobática  200

Torneio da Secretaria de Educação Xadrez 1.200 

Seletiva Sub 12 / Sub 13  / Sub 14 Basquetebol Masculino  350

Seletiva Sub 12 / Sub 14 / Sub 16 / 
Sub 18 / Sub 20

Futsal Masculino  1500

Seletiva Juvenil  Futsal Masculino  200

Seletiva Infantil e Cadete Handebol Feminino  80

Seletiva Sub 14 Voleibol Masculino  50

Seletiva Kim Mollo Natação  500

Torneio da  Formação Esportiva  
(SEPE)

Basquetebol Masculino  200

Torneio da Federação Aquática Pau-
lista

Natação  500

Torneio Interno APABA Basquetebol Masculino  300

Torneio Laís Elena sub 19 Basquetebol Feminino  200

Torneio Regional da 8ª Região Es-
portiva

Natação  500

Torneio Regional Petiz à Júnior Natação  500

Torneio Regional Tênis de Mesa  

Torneio da Secretaria de Educação Futsal  

 Master Cup Handebol  350
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Atividades vinculadas às Federações e Ligas

Evento Estadual Modalidade Público

Campeonato Estadual Categoria Sub 21 Voleibol Masculino  200

Campeonato Estadual Categoria Adulto Basquetebol Feminino  400

Campeonato Estadual Categorias Sub 
12 a Sub 19

 Basquetebol Feminino  200

Campeonato de União de Veteranos - 
UVB 

Basquetebol Masculino
 100

Campeonato Estadual das Categorias 
Sub 13 a Sub 19

Basquetebol Feminino  200

Campeonato Estadual das Categorias 
Sub 12 a Sub 19

Basquete Masculino  500

Campeonato Estadual  Adulto  Futsal Feminino  800

Campeonato Estadual Adulto e Sub 20 Futsal Masculino  1500

Campeonato Estadual - Auto Shopping 
Global

Judô 3.800 

Campeonato Paulista Categorias Sub 
07 a Sub 18 

 Futsal Masculino 1.000 

Campeonato Paulista Adulto Kendô  400

Campeonato Paulista  Judô 1500 

Circuito Paulista Master Natação 200 

Liga São Paulo Esporte Ginástica Artística 500 

Coordenadoria do Estado - Jogos da 
Categoria Infantil 

Handebol 100 

Copa Paulista Categorias Sub 12-14-16 Futsal Feminino  500

Jogos Regionais da Juventude de São 
Paulo

Badminton, Basquetebol, Ciclismo, 
Damas, Futsal, Ginástica Rítmica, 

Handebol, Judô, Karatê, Luta Olím-
pica, Natação, Taekwondo, Tênis de 
Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Xadrez.

3000 

Jogos Escolares de São Paulo - JESP
Basquetebol, Futsal, Handebol, 

Voleibol.
800 

Jogos Regionais

1ª Região Esportiva de São Paulo

Basquetebol, Bocha, Ciclismo, 
Damas, Futebol, Futsal, Ginástica 

Artística, Ginástica Rítmica,Handebol, 
Judô, Karatê, Malha, Natação, 

Taekwondo, Tênis de Campo, Tênis de 
Mesa, Tênis, Voleibol, Xadrez.

4000 

Liga Paulista Adulto  Futsal Feminino 500 

Liga Paulistana Cadete e Infantil Handebol Feminino 100 

Secretaria do Estado - Categoria Meno-
res

Basquetebol 200 

Taça São Paulo Sub 20 Futsal  1.000

Torneio da Secretaria do Estado de São 
Paulo

Handebol  60

Torneio Início da Federação Paulista de  
Categoria Menores

Basquete Feminino 120 

Sampa Open  Voleibol Master 2.000 
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Atividades vinculadas às Federações e Ligas 

Evento Nacional Modalidade Público

Jogo das Estrelas Adulto - LBF Basquetebol Feminino 5.000

Liga de Basquete Adulto - LBF Basquetebol Feminino 400

Atividades vinculadas às Federações e Ligas 

Evento Internacional Modalidade Público

Amistoso - Santo André/APABA x 
Equipe USA

Basquetebol Masculino 200

Amistoso - Santo André/APABA x 
Equipe USA

Basquetebol Feminino 300

Amistoso - Santo André/APABA x 
Ontario - CAN

Basquetebol Masculino 200

Clínica de Iniciação e Fundamentos 
para alunos de 07 á 14 anos 

(The Buckeye - Ohio State University) 

Instituição de Ensino de Columbus

Basquetebol Masculino 200

Amistoso Seleção da LBF x Liga 
Argentina

Basquete Feminino 300

Corridas de Rua 2017

Corrida  Provas  Data
Empresa 

responsável
Número de 
inscritos

Colour Run Santo André 5 km 09 de abril SX2 1400

Desafio 10 km Santo André 5 e 10 km 21 de maio Corredor Verde 813

Beer Run Santo André 5 km 04 de junho Xtry 520

Circuito  de Corridas TV+ 
Destac

5 e 10 km 16 de julho
Federação/ 
Parreiras

1284

Corrida do Centro Histórico 4 e 7 km 06 de agosto Xtry 1100

Corrida e Caminhada 
Aramaçan

5 e 10 km 20 de agosto Aramaçan/Xtry 1100

Corrida e Caminhada 
Kolbiana

5 e 10 km
03 de 

setembro
Ka Produções 940

Corrida Grand Plaza Run 5 e 10 km
24 de 

setembro
Shopping 1120

Corrida WSoul Race 7 km 01 de outubro Xtry 410

Corrida da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos do 

ABC
5 e 10 km

 29 de 
outubro

Corredor Verde
 

700

Corrida Blue Tree 5 e 10 km
15 de 

novembro
Xtry 220

XVI Meia Maratona 5, 10 e 21 km
25 de 

novembro
Xtry 2.645

Bola Running 5 e 10 km
03 de 

dezembro
Bola de Neve 998
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Corridas de Rua 2018

Corrida Provas Data
Empresa 

responsável
Número de 

inscritos

Circuito complete vida 5 km 21 de janeiro Incentivada 1300

Eu sou um corredor de coração 
valente

5 e 10 km 18 de março Uhuw eventos 1004

Ossel run 5 e 10 km 06 de maio Xtry 386

3º Desafio 10 km Santo André 5 e 10 km 27 de maio Corredor Verde 1700

Beer Run Santo André 5 km 10 de junho Xtry 1024

11º Corrida e Caminhada 
Aramaçan

5 e 10 km 19 de agosto Aramaçan/Xtry 1300

2ª Corrida Grand Plaza Run 5 e 10 km 23 de setembro Shopping/ Xtry 1200

Corrida WSoul Race 7 km outubro Xtry 608

Corrida da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos do ABC

5 e 10 km outubro Corredor Verde Cancelada

XVI Meia Maratona
5, 10 e  
21 km

02 de dezembro SEPE 1900

Corridas de Rua 2019

Corrida Provas Data
Empresa 

responsável
Número de 

inscritos

Corrida Bola Running ABC 5 e 10 km 24 de fevereiro Bola de Neve 1000

Corrida do Bem 5 e 10 km 07 de abril
Corrida 

Incentivada
4790

Ossel Run 5 e 10 km 05 de maio Ossel / Xtry 980

Beer Run Santo André 5 km 02 de junho Xtry 1132

Meia Maratona Caoa Cherry 
Santo André

5, 10 e 21 
km

30 de junho
Secretaria de 

Esporte
2200

12º Corrida 10k e Caminhada 5k 
Aramaçan

5 e 10 km 26 de agosto Aramaçan/Xtry 1150

3ª Corrida Grand Plaza Run 5 e 10 km 22 de setembro Shopping/ Xtry 1048

Corrida Track Field Shopping ABC 5 e 10  km 06 de outubro TFSports 1300

Corrida WSoul Race 4 e 7 km 27 de outubro Xtry 556

Corrida da Bíblia 5 e 10  km 08 de dezembro Corredor Verde 1080
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Esporte Clube Santo André

Grito Carnaval

Festa Junina

Projeto Verão

Kidelicia

Dias das Crianças

Chegada do Papai Noel

Campeonato Interno de Futebol

Campeonato Paulista de Futebol

Campeonato Brasileiro de Futebol

Copa SP de Futebol Sub-20

Clube Atlético Aramaçan

Corrida e Caminhada Aramaçan

Pesca na cidade de Peruíbe

Pesca De Água Doce – Arremesso

Eventos De Aniversário – Todas As 

Modalidades Esportivas

Campeonato Interno Futebol Menor – 

Categorias Menores  

Primeiro de Maio Futebol Clube

Copa PMFC de Futebol Society

Campeonato Interno de Futebol Society Adultos

Campeonato Interno de Futebol Menores

Campeonato Interno de Basquete 3x3

Campeonato Interno de Tranca

Campeonato Interno de Tênis Duplas

Campeonato Interno Voleibol

Campeonato Interno de Snooker

Campeonato Interno de Supino

Festival de Ginástica Artística

Associação dos Servidores  

   Públicos Municipais

Torneio de Futevôlei

Torneio de Tênis de Mesa

Torneio de Squash

24º Campeonato Interno de Futebol  

de Campo  

1º Campeonato Interno da Prefeitura

Dia das Crianças (12 de outubro)

Dia do Servidor Público (28 de outubro)

Acampadentro

Festival de Pipas

Escola de Iniciação Esportiva

Dia dos Jogos Antigos

Recreação Aquática

Eventos de Associações e Clubes Privados
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8
UNIVERSALIDADE DO ESPORTE

VOLUNTARIADO

Falar sobre voluntariado no Brasil, de 
maneira geral, sempre foi muito compli-
cado, uma vez que as leis trabalhistas 
brasileiras tem alíneas extremamente 
protetoras ao cidadão, que dificultam a 
criação de programas de voluntários per-
manentes. Mas, mesmo com este cenário, 
muitas áreas da cidade entendem o valor 
de um trabalho voluntário no esporte e a 
necessidade de realizá-lo.

O próprio Governo Federal mantém um 
programa chamado Pátria Voluntária, 
uma plataforma nacional de voluntaria-
do. É nesse ambiente digital que as insti-
tuições e voluntários têm a oportunidade 
de se conectar e ajudar a transformar o 
Brasil. A ferramenta foi desenvolvida em 
formato de rede social, para facilitar o 

encontro entre organizações que ofer-
tam oportunidades de trabalho voluntá-
rio e pessoas interessadas em doar seu 
tempo, experiências e conhecimentos. 
Este programa certifica ainda mais o re-
conhecimento da necessidade de ter vo-
luntários, como dá ainda mais valor aos 
programas vigentes nas cidades. 

O voluntariado no desporto contribui 
para a qualidade da atividade realizada, 
pois envolve comprometimento e dedica-
ção nas ações, facilitando a distribuição 
de tarefas. Recentemente, houve partici-
pação de voluntários formados na área 
de Educação Física (ex-funcionárias), nos 
Jogos da Terceira Idade, oferecendo as-
sim maior qualidade ao evento, realizado 
pela Secretaria de Esporte e Prática Es-
portiva da cidade.
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Da esquerda 
para direita: Elaine, 

Adriana e Cláudia 
na competição de 

Atletismo nos Jogos 
da Terceira Idade. 

Claudia Regina 
Paiolla Scapuccin 
como Voluntária.

“Meu nome é Claudia Regina Paiolla Scapucin, trabalhei 32 anos na área do esporte na Prefei-
tura de Santo André, sendo nos últimos anos na área de eventos. Entre outros eventos, atu-
ava também na organização dos Jogos Da Terceira Idade (JOTISA) e Jogos Escolares. Depois 
que me aposentei, me convidaram para continuar a fazer parte desses eventos de uma outra 
forma, como voluntária. Participar de eventos que já conhecia de uma forma mais leve, sem 
a responsabilidade da organização e sim como voluntária, onde para mim o melhor momento 
do evento é na hora da competição, foi muito prazeroso. O meu trabalho era ajudar na organi-
zação dos participantes, e no chaveamento das modalidades. E o mais gostoso foi estar com 
pessoas do meu convívio de anos. Amigos que fazem a diferença”.

(Depoimento da Voluntária).

Os Departamentos da Secretaria de Edu-
cação, trabalham com programas perma-
nentes de voluntários na área do Esporte, 
especialmente no contraturno da educa-
ção física escolar das escolas municipais, e 

também nas atividades extracurriculares 
dos CESAs (Centros Educacionais de Santo 
André). Conheça abaixo um pouco mais so-
bre os programas de voluntários da cidade.

Voluntariado nos CESAs

No CESA, voluntários e voluntárias da ci-
dade, encontram espaços para oferecer e 
divulgar suas habilidades e conhecimentos. 
Com a possibilidade de oferecer um espaço/ 
momentos de trocas de saberes e ideias, 
mapeamos pessoas com  disponibilidade 
técnica nas regiões dos 12 CESAs da cidade, 
e a partir disso, organizamos o programa 
“SOU AMIGOS DO CESA”.

O Projeto oferece aos munícipes da cida-
de, atividades artísticas, culturais, recrea-
tivas, esportivas e lúdicas que auxiliam no 
desenvolvimento global dos participantes, 
além de aproximá-los dos Centros Educa-
cionais de Santo André. 

Contamos com aproximadamente 71 tur-
mas e 88 voluntários, distribuídos em 41 
modalidades, entre elas: ballet, zumba, pa-
tinação, capoeira, karatê, artesanato, vio-
lão, futsal, basquete e dança do ventre, 
beneficiando 2200 pessoas das diversas  
faixas-etárias.

O Programa recebe projetos e após aná-
lise pedagógica, o voluntário e voluntária 
escolhe os dias e horários de acordo com 
a disponibilidade de espaço do CESA. Além 
disso, o programa tem o acompanhamento 
técnico do coordenador e vice do espaço, 
além da supervisão pedagógica da Gerên-
cia dos CESAs.

Em contrapartida a disponibilidade do 
voluntário, a Secretaria de Educação ofe-
rece todo suporte técnico e pedagógico 
para a realização da oficina, contribuindo 
com o empréstimo de materiais, recur-
sos tecnológicos e toda estrutura física. 
Ressaltamos que todo voluntário do pro-
grama “SOU AMIGO DO CESA”, assina um 

“TERMO DE VOLUNTÁRIO”, onde reafirma 
o caráter da ação.

Numa perspectiva de dar maior visibilida-
de ao trabalho desenvolvido, é dedicado 
uma noite no Teatro Municipal de Santo 
André Maestro Flávio Florence, à apresen-
tação dos alunos e alunas que frequentam 
as aulas oferecidas por voluntários e volun-
tárias, oportunizando o protagonismo des-
tes munícipes e dando luz a ação realizada. 
Bem como, é realizada uma Sessão Solene 
na Câmara Municipal de Santo André, a fim 
de homenageá-los.

É intenção da cidade, por meio das Secretarias de 
Esporte e Prática Esportiva e de Educação, fomen-
tar o trabalho voluntário para o esporte e promoção 
à saúde, especialmente em atividades extracurricu-
lares e eventos, fortalecendo ainda mais o vínculo 
da nossa gente com estas áreas e garantindo maior 
oferta de atividades.

Para Santo André, ser voluntário é acima de tudo 
um gesto de cidadania, capaz de gerar transforma-
ção de vida por meio de inclusão. Um compromisso 
de integração que transcende objetivos materiais e 
que impacta a vida de milhares de pessoas. Por isso, 
aqui, o Esporte anda de mãos dadas com a solidarie-
dade, que resgata, estimula e incentiva a prática es-
portiva como ferramenta de transformação social.

Palavra do Prefeito, Paulo Serra.
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Fair play e ética no esporte

Panathlon Clube de Santo André 

Foi fundado em 18 de setembro de 1991, 
como associação com fins não econômicos, 
nem lucrativos, sem cunho religioso ou po-
lítico e sem distinção de raças, é uma enti-
dade do Terceiro Setor. O Clube é membro 
do Panathlon Internacional e rege suas ati-
vidades conforme normas aprovadas por 
aquele organismo. Seu lema é “Ludis Lungit” 
(o esporte une).

Ex-Presidentes

José Carlos Brunoro

Lino Antonio Vezzá

Roberto Nasser Turcão

Igor de Souza

João Sasaki

Fabio Guerra

Camile Egidio

Dentre os objetivos podemos destacar a 
proteção à família, à maternidade, à infân-
cia, à adolescência e à velhice, bem como o 
amparo às crianças e adolescentes caren-
tes, tudo com afirmação no ideal esportivo 
e seus valores morais e intelectuais como 
formação e aperfeiçoamento humano.

Ao Brasil o panathletismo, trazido por Hen-
rique Nicolini à frente de outros desportis-
tas culminou com a fundação do Panathlon 
Club São Paulo, em 7 de agosto de 1974, 
seguida da formação de outros clubes em 
território brasileiro, permitindo que quatro 
anos após, a 13 de janeiro de 1978, fosse 
instituído o XII Distrito do Panathlon Inter-
national, atualmente Distrito Brasil. 

Atualmente são 20 os Clubes componen-
tes do Distrito Brasil, abrangendo os Es-

tados de Minas Gerais, Pernambuco e São 
Paulo, a saber: Bebedouro, Campos do Jor-
dão, Itapira, Juiz de Fora (MG), Mococa, Pi-
racicaba, Recife (PE), Ribeirão Preto, Santo 
André, Santos, São José dos Campos, São 
Paulo, Sorocaba, Jaú, Araçoiaba da Serra, 
Salto de Pirapora, Votorantim, Itapeva, Ita-
petininga e Taubaté. 

Formado o Distrito e respectiva Governa-
doria (atualmente Presidência), cada clu-
be, por exigência estatutária, formalmente 
passou a realizar uma reunião mensal con-
gregando desportistas dos mais diversos 
segmentos que compõem esse universo: 
atletas e ex-atletas, jornalistas e cronistas, 
professores e técnicos, árbitros e advoga-
dos, administradores e políticos, fisiotera-
peutas e médicos, simples aficionados do-
tados de espírito desportivo. 

Periodicamente, também acontecem as 
reuniões internacionais, contemplando 
em nível global o intercâmbio das idéias 
e ideais panathléticos, a fim de, por meio 
da confraternização, cultivar a premis-
sa de que o esporte deva ser praticado 
com o mais absoluto fair play, embasado 
sempre em uma postura ética, fazendo 
da competição esportiva, profissional ou 
amadora um instrumental disponível à 
sociedade, considerados seus vários seg-
mentos, para auxiliar o desenvolvimento 
individual sadio, físico e mental, aumen-
tar a capacidade e o processo de sociali-
zação e integração dos povos e facilitar 
o crescimento e difusão do próprio es-
porte enquanto disciplina. 

Assim nos clubes do Distrito Brasil do Pa-
nathlon International, além da realização 
das reuniões mensais, nas quais há sem-
pre a discussão de temas relevantes para 

o esporte, por meio de palestras proferidas 
pelos próprios membros dos clubes, ou por 
desportistas convidados, é desenvolvida 
abrangente ação panathleta, permeando 
os vários segmentos que compõe o âmbito 
desportivo. 

Os temas perpassam assuntos pertinen-
tes a várias disciplinas, tais como: econo-
mia e direito, medicina e saúde, violência e 
doping, fair play, alto rendimento, preser-
vação da memória desportiva e outras. 
Para cobrir tão ampla gama de aspectos, 
os 18 clubes do Distrito Brasil, desenvolvem 
ações próprias ou em cooperação com ou-
tras entidades públicas (municipais, estadu-
ais e federal) ou particulares, e uma série de 
atividades. 

Numa sucinta aproximação essas ações 
podem ser assim discriminadas:

• participação por meio de apoio, colabo-
ração, organização e implementação 
de competições várias (copas, torneios, 
festivais, campeonatos etc);

• participação, apoio, organização parti-
cular ou conjunta de eventos relaciona-
dos ao desporto em geral (congressos, 
seminários, simpósios, fóruns de deba-
tes, mesas redondas etc);

• participação na política desportiva, 
organizando, realizando ou apoiando 
a instituição de leis, diretrizes, regula-
mentos e normas destinadas a fortale-
cer o segmento desportivo nas esferas 
de governos municipais, estaduais e fe-
deral (moções, discussão em grupos de 
trabalho, resoluções etc);

• participação nos movimentos de in-
centivo à prática do esporte entre os 
vários estratos sociais e econômicos, 
apoiando ou promovendo campanhas 

de auxílio aos jovens carentes (arreca-
dando alimentos, vestuários, outorgan-
do material desportivo etc);

• participação no esforço para erradi-
cação da prática do uso de drogas, 
estimulantes (doping) e no incentivo 
à preservação da saúde (realizando e 
apoiando cursos, palestras, seminários 
sobre AIDS, malefícios do uso tabági-
co, alcoolismo, prejuízos da ingestão de 
substâncias estimulantes etc);

• participação dos movimentos e ações 
de incentivo ao culto da não violência 
e difusão do fair play (divulgando do-
cumentos relativos ao tema e outor-
gando troféus, diplomas, medalhas, 
contemplando atletas, equipes e asso-
ciações mais disciplinadas nas competi-
ções desportivas, etc); 

• participação das atividades destinadas 
à preservação da memória desportiva 
(conferindo prêmios a atletas vetera-
nos, comemorando datas referentes 
às conquistas do passado, instituindo 
memoriais, bosque da fama ou criando 
museus, implantando marcos do Pana-
thlon, etc.).

Esse universo de temas pode ser consubs-
tanciado nos seguintes ítens de atividades 
correspondentes:

• Apoio a Eventos Esportivos;

• Ações em Defesa do Esporte;

• Incentivo à Prática do Esporte;

• Educação, Cultura e Memória Desportiva;

• Incentivo ao Fair Play;

• Medicina Esportiva;

• Direito Esportivo;

• Ações de Assistência Social;
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Além dessas atividades desenvolvidas 

nos Clubes, para se ter uma idéia da re-

levância da contribuição ao Desporto, 

discrimina-se a seguir alguns dos temas 

tratados anualmente nos Congressos Na-

cionais dos Clubes do Distrito Brasil, des-

de 2001. Nesses encontros, sobre o tema 

proposto, são apresentados trabalhos 

por renomados especialistas, havendo a 

discussão e apresentação de resoluções 

e moções, encaminhadas às autoridades 

constituídas e ao próprio Panathlon Inter-

national.

Apesar de ser o Brasil um verdadeiro país 

continental, com superfície de 8.000 km², 

o esforço e a intensa ação panathlética 

desenvolvida nos últimos anos no Distrito, 

e a atuação em parceria junto a órgãos 

estatais, bem como particulares, têm con-

tribuído de modo significativo, concorren-

do de forma efetiva, para que o segmento 

esportivo brasileiro se torne institucional-

mente fortalecido, o fair-play cada vez 

mais difundido, os aspectos relativos ao 

direito, à medicina e à administração es-

portiva cada vez mais considerados e a 

memória desportiva preservada.

Atividades para deficientes

Em relação à acessibilidade esportiva há 

de se destacar alguns intuitos da cidade, 

programas e projetos independentes, e 

também ações das secretarias da cidade 

e instituições esportivas, que valorizam e 

apoiam a pessoa com deficiência, ofere-

cendo diversas oportunidades esportivas 

e sociais aos cidadãos, desde sua infância 

à vida adulta.

A cidade, preocupada em garantir a in-

clusão da pessoa com deficiência em to-

das as atividades realizadas, bem como 

em regulamentar ações a fim de garantir 

o bom atendimento a este público, elabo-

rou um Plano Municipal de Ações Articula-

das para as Pessoas com Deficiência. Se-

gue abaixo, o plano na íntegra:

Plano Municipal de Ações Articuladas 
para as Pessoas com Deficiência

P l a n o  S a n t o  A n d r é :  A  C i d a d e 
p a r a  I n c l u i r.

Art. 1º Fica instituído o “Plano Municipal 

de Ações Articuladas para as Pessoas com 

Deficiência – Plano Santo André: A Cidade 

para Incluir”, com a finalidade de estabe-

lecer programas e ações integradas para 

o exercício pleno e equitativo dos direitos 

das pessoas com deficiência, nos termos 

da Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 

2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclu-

são da Pessoa com Deficiência – Estatuto 

da Pessoa com Deficiência.

Art. 2º São consideradas pessoas com 

deficiência aquelas que têm impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em inte-

ração com uma ou mais barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.

Art. 3º São diretrizes do “Plano Munici-

pal de Ações Articuladas para as Pessoas 

com Deficiência – Plano Santo André: A Ci-

dade para Incluir”:

I – promover a cultura de inclusão no sis-

tema educacional, com avaliação e diag-

nóstico dos equipamentos públicos de 

educação, quanto à acessibilidade;

II – fomentar a participação das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, 

mediante sua capacitação e qualificação 

profissional;

III – ampliar o acesso das pessoas com 

deficiência às políticas de assistência so-

cial e de combate à extrema pobreza con-

templando, também, o cuidado à família e 

à rede de apoio;

IV – prevenir as causas da deficiência 

com incentivo às políticas de segurança 

viária;

V – ampliar, qualificar e divulgar a rede 

de atenção à saúde da pessoa com defici-

ência, em especial quanto aos serviços de 

reabilitação;

VI – garantir o acesso das pessoas com 

deficiência aos locais com serviços oferta-

dos pela municipalidade, com recursos de 

acessibilidade e combate ao preconceito;

VII – aprimorar as condições de acessibi-

lidade digital nas redes e processos parti-

cipativos do Município.

Art. 4º As metas do “Plano Municipal de 

Ações Articuladas para as Pessoas com 

Deficiência – Plano Santo André: A Cida-

de para Incluir” serão organizadas nos se-

guintes eixos de atuação:

I – Secretaria da Pessoa com Deficiência;

II – Esporte, Lazer e Bem Estar;

III – Executivo Inclusivo e Participação 

Popular;

IV – Acessibilidade e Mobilidade Urbana;

V – Cultura, Saúde e Educação;

VI – Cidadania, Trabalho e Renda.

Parágrafo único. As ações integrantes 

do Plano serão definidas e avaliadas pela 

Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.
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NANASA

Projeto de Natação Adaptada no Ginásio 
Poliesportivo Pedro Dell’Antônia no ano de 
2000, onde conseguiu a liberação de duas 
raias da piscina do espaço para que as pes-
soas com deficiências pudessem utilizar.

Com o aumento do número de alunos se 
fez necessário aumentar o espaço e dian-
te dessa nova demanda no final do ano de 
2000 o Professor Ivan Cardoso juntamen-
te com a ACIDE conseguiu junto a Prefei-
tura de Santo André a autorização para o 
desmembramento da piscina da Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental Professora Therezinha Monteiro de 
Barros Nosé. Após esse desmembramento 
no ano 2001, o espaço foi readequado e 
passou a oferecer aulas de natação adap-
tada para pessoas com deficiências, sendo 
então a sede do NANASA.

Em 2015 essa parceria é encerrada e a 
Prefeitura Municipal de Santo André, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação 
assume na totalidade a administração do 
espaço.

O espaço oferece aulas de natação adap-
tada para pessoas com deficiências resi-

dentes no Município de Santo André com 
idade a partir de 4 anos. Esse aluno ao en-
trar no NANASA poderá ficar por um perí-
odo de 6 meses a de 2 anos, sendo perio-
dicamente avaliado pelos professores e de 
acordo com critérios técnicos esse aluno 
poderá ser indicado para continuar com 
sua atividade de natação adaptada no Gi-
násio Poliesportivo Pedro Dell’Antônia ou no 
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com 
isso temos a possibilidade de convocar no-
vos alunos que estão na lista de espera.

As aulas ocorrem nos três períodos, ma-
nhã, tarde e noite, com duração de 40 minu-
tos cada aula, sendo 02 aulas por semana 
para cada turma (terça/quinta ou quarta/
sexta). Em cada um dos períodos temos 3 
professores de educação física e 6 estagiá-
rios de educação física para desenvolver as 
atividades com os alunos.

Às segundas-feiras são reservadas para 
formações práticas e teóricas desenvolvi-
das no próprio espaço com o propósito de 
qualificar o serviço. Nesse dia também é re-
alizado o planejamento semanal das ativida-
des a serem desenvolvidas no interior da pis-
cina de maneira individualizada, respeitando 
as características de cada aluno ou aluna.

Parceria  da Secretaria de Educação com o Comitê Paralímpico Brasileiro

Essa parceria se materializa e diferentes formas, tanto com presença de atle-
tas em movimentos de palestras para conscientização e sensibilização a equipes 
gestoras, assim como participação em eventos junto aos alunos, com objetivo 
de realizar a aproximação dos atletas com deficiência e a partir daí dialogar, res-
ponder as curiosidades, mostrar possibilidades por meio do esporte e oportuni-
zar a convivência com o diferente.

Outra ação que aconteceu foi uma formação prática no CPB, sobre o esporte 
paralímpico, no qual participaram docentes de EFE, profissionais da SEPE, da SE, 
do NANASA.

A Rede Municipal, também oportunizou a alguns alunos a participação de pro-
jeto no Centro de Formação de atletas, no qual faziam vivências duas vezes por 
semana em diferentes modalidades, no próprio CPB, duas vezes por semana.
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Projeto inverno verão

Projeto em andamento desde 2017 que 
oferece aulas regulares de hidroginástica 
(no período do verão) e aulas funcionais (no 
período do inverno) para munícipes que pos-
suem patologias clínicas. Apresenta conte-
údos como hidroginástica, alongamento, 
funcional, pilates e ginástica localizada. São 
aulas adaptadas para reabilitação dos alu-
nos desde a parte motora até a respirató-
ria. Atende deficientes físicos, gestantes, 
PCDs, de terça a sexta feira.

Local de atuação: CESA Parque Erasmo

Profissionais envolvidos: 01 Professor de 
Educação Física

Número de alunos: 210 alunos

Natação adaptada (Programa MoviMente)

Curso esportivo na modalidade de nata-
ção que visa a melhora da qualidade de vida 
da pessoa com deficiência através da prá-
tica esportiva, proporcionando através do 
esporte uma forma de socialização, ou seja, 
de poder participar de forma mais efetiva 
em atividades dentro da comunidade em 
que vive.

As aulas acontecem duas vezes por sema-
na no período noturno, de terça a sexta-fei-
ra.  Atualmente o programa é desenvolvido 
por dois professores do quadro de profes-
sores concursados e efetivos da Prefeitura.

Deficiências:

• Deficiência Físico-motora (DF) - 17 
alunos

• Deficiência Intelectual (DI) - 14 alunos

• Deficiência Sensorial (Auditiva / Visual) 
- 1 aluno
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Faixa Etária:

• De 12 a 16 anos - 4 alunos

• Acima de 16 anos - 28 alunos     

Local de atuação: Piscina do Complexo Es-
portivo Pedro Dell’Antonia

Esporte na periferia e comunidade

O Instituto SECI é uma instituição não go-
vernamental da região do Parque Capuava 
em Santo André, que teve sua constituição 
estatutária a partir de um time de futebol 
de várzea em 1962, o SECI. E que mantêm 
sua atuação no território desde então. 
Apesar dessa formalização, a entidade não 
mantinha atividades que não o time de fu-
tebol que jogava de forma recreativa.

Em 1990, o ex-jogador de futebol profis-
sional e jogador do time do SECI no futebol 
amador, Silvio Justiniano, também conheci-

do como “Tatinha”, resolveu iniciar um pro-
jeto social no Campo do Seci. O projeto Seci 
Social oferecia treinos de futebol para jo-
vens carentes da região a fim de que eles 
se mantivessem distantes da criminalidade. 
E com a criação desse projeto em 1990 que 
a entidade ganha o caráter social.

A entidade foi incorporando ao longo dos 
anos novas atividades e novas áreas de atu-
ação além do esporte, que é parte do seu 
DNA, como cultura e educação. “Nossa mis-
são é transformar realidades e construir 
um mundo melhor através de oportunida-
des e acesso ao esporte, cultura e ativida-
des educacionais gratuitas para crianças e 
adolescentes. Nosso princípio é que acredi-
tamos nas pessoas porque elas têm o po-
der de mudar o mundo, entendemos que é 
nossa obrigação fazer com que cada parti-
cipante que passe pela instituição saiba do 
valor que tem no mundo, saiba que é impor-
tante, capaz e que tem tanto direito quanto 
as pessoas que vivem realidades melhores”, 
são os dizeres da entidade.

A partir do momento em que o projeto so-
cial do SECI passou a ser incentivado, via lei 
de renúncia fiscal, os atendimentos à crian-
ça aumentaram de 80, para 380, atual-
mente. O SECI tem hoje apoio de empresas 
do Pólo Petroquímico e do ABC para manter 
o projeto. Aliás, as aulas de futebol educa-
cional são para meninos e meninas, que pre-
cisam estar matriculados no ensino regular, 
mas há também duas turmas de futebol 
bilíngue para meninas, que são turmas cria-
das para que as meninas sejam iniciadas no 
futebol e aprendam inglês básico.

A partir de 2015 o projeto passou a ter 
também atividades culturais direcionadas 
para estas crianças, liberando em princí-

pio acesso livre à computadores, bibliote-
ca e atividades em oficinas. Porém, com a 
chegada do incentivo fiscal também para 
a área cultural do projeto, hoje as crianças 
recebem oficinas de música (instrumentos), 
dança, capoeira e mais. Mais de 120 crian-
ças têm atendimento cultural neste projeto.

É importante destacar que, desde 2020, 
em razão da pandemia do coronavírus, as 
atividades foram mantidas no ambiente on-
line para os participantes que conseguiam, 
as aulas inclusive eram por meio do aplica-
tivo WhatsApp porque era o mais acessível 
para todos. Aos poucos estas atividades 
estão retornando ao padrão presencial.

Além desses projetos específicos, mui-
tas das atividades oferecidas pela prefei-
tura, tem atendimentos diretos à popula-
ções carentes, e de periferia. O intuito da 
cidade é chegar cada vez mais perto da  
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população, oferecendo oportunidades es-
portivas em todos os bairros e distritos.

Outros projetos e programas públicos 
que são realizados, em sua maioria, com 
a população mais carente são o Campos 
de Paranapiacaba, Praticando Saúde 
e Formação Esportiva, dos quais falare-
mos em mais detalhes no próximo ponto 
deste dossiê.

Formação esportiva

O Programa Formação Esportiva, da Se-

cretaria de Esporte e Prática Esportiva 

de Santo André (melhor descrito no ponto 

10), oferece atividades para mais de 4000 

crianças e adolescentes nas modalidades 

de Basquete, Capoeira, Futebol, Futsal, Gi-

nástica Artística, Handebol, Judô, Karatê, 

Tênis de mesa, Natação, Voleibol e Xadrez, 

entre a faixa de etária de 7 a 14 anos. As 

atividades são desenvolvidas em ginásios 

esportivos, CESA’s (Centros Educacionais) e 

EMEIEF’s (Escolas Municipais).

Alguns equipamentos esportivos estão 

localizados na periferia da cidade, propor-

cionando maior inserção social na iniciação 

esportiva de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. Além de 

formar atletas, o programa busca diminuir 

o impacto da situação social dos participan-

tes residentes nestas regiões, fazendo do 

esporte uma real ferramenta de transfor-

mação social. 

Abaixo segue os equipamentos periféricos 

onde há serviço de desenvolvimento espor-

tivo e social:

• CESA Parque Novo Oratório

• CESA Parque Erasmo

• CESA Jardim Santo Alberto

• CESA Vila Linda

• CESA Vila Floresta

• CESA Palmares

• CESA Cata Preta

• EMEIEF José do Prado

O CESA Palmares é um dos locais que aten-
de a modalidade futsal e onde estão inseri-
dos alunos dos mais carentes do programa. 
Além de prover aulas de prática esportiva, 
são realizadas ações para conseguir doa-
ções de diversos materiais necessários, e 
que os alunos não têm condições financeiras 
de adquirir como uniformes, meiões, chutei-
ras para que participem das atividades.

O CESA Cata Preta atende a modalidade 
judô, que é um dos esportes no Brasil mais 
responsáveis por afastar crianças e ado-
lescentes do mundo das drogas e do crime, 
especialmente por conta de seus conceitos 
morais de disciplina, respeito às regras e 
aos professores, e também à ordem colo-
cada pelos Senseis. Por ser muito carente, 
este CESA, recebe ajuda, e alguns alunos 
ganham quimonos doados de outros alunos 
do programa de formação, e parceiros do 
professor do local.

Campos distritais

Os campos surgiram da necessidade do la-
zer em áreas periféricas da cidade, muitas 
delas, comunidades carentes. Dentro da co-
munidade, num espaço aberto, foram cons-
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truídos campos de futebol de terra, ou al-
guns que já tinham grama, onde os próprios 
moradores montaram equipes informais, 
com instrutores esportivos não formados, 
para que houvesse atividade na região.

Com a chegada do projeto Campos de 
Paranapiacaba, estes campos passaram a 
receber melhor infraestrutura, reformas e 
revitalizações, uniformização e quadro téc-
nico especializado, para valorizar as ativi-
dades locais. Hoje, boa parte dos campos já 
recebe auxílio nesta estrutura, pelo projeto, 
e os demais estão entrando gradativamen-
te na organização da Secretaria de Esporte 
e Prática Esportiva de Santo André.

União Vila Sá Futebol Clube

Um clube fundado a 61 anos, time de fu-
tebol amador, Penta Campeão Municipal, 
Campeão da Uniligas – 7 cidades da região, 
Campeão Paulista amador 2010. No âmbito 

social tem como objetivo integrar, socializar 
e desenvolver atividades esportivas, sociais 
e educativas.

A Vila Sá é uma das comunidades mais ca-
rentes de Santo André, e pensando nisso, o 
UVSFC, atua junto à comunidade oferecen-
do diversos atendimentos, serviços e even-
tos para melhorar a qualidade de vida dos 
moradores da região.

Público Alvo - Crianças, jovens, adultos  
e idosos. 

São atendidos semanalmente:

• Gang Vila – 300 pessoas 

• Voluntários – 120 diretos e indiretos 

• Projeto Social 2ª feira tarde – 60 pessoas 

• Projeto Social 2ª feIra noite – 150 pes-
soas 

• Domingo Parque – 70 pessoas 

• Distribuição cestas básicas – 70 famí-
lias cadastradas 

• Jogadores truco e família – 270 pessoas

Atividades desenvolvidas em parceria com 
o Cesa Vila Sá:

• Dança de Rua (HipHop);

• Capoeira;

• Futebol; 

• Caminhada; 

• Recreação; 

• Palestras de Conscientização; 

• Curso Oratória;

• Curso informática (aparelhos móveis); 

• Passeios Festas para arrecadação e in-
tegração; 

• Geração de renda; 

• Funcional; 

• Dança Samba Rock; 

• Eventos externos para arrecadação de 
Alimentos não perecíveis, Fundação; San-
to André, PolIesportivo SBC, Interlagos; 

• Cozinha Comunitária; 

• Quartas-feiras Pebolim; 

• Bar do Vila – o melhor happy hour.

Estes são modelos de ações sociais que 
utilizam o esporte como ferramenta social, 
mas a cidade tem muitos outros, inclusive 
em equipes de futebol da comunidade, nos 
CESAs e nas escolas municipais.

Eventos esportivos e projetos sociais

Todos os eventos da cidade são realiza-

dos para que não façam diferença para cor, 

credo, classe social, gênero ou qualquer ou-

tro tipo de preconceito, se tornando aces-

síveis e inclusivas. Além de não haver distin-

ção, nossos eventos também procuram ser 

engajados socialmente

Todas as campanhas abaixo foram reali-

zadas em parceria com o Núcleo de Inova-

ção Social. 

2016 - Arrecadação de alimentos na ceri-

mônia de abertura dos Jogos Escolares de 

Santo André, com o envolvimento das esco-

las participantes.

2018 – Arrecadação de alimentos na aber-
tura da 19ª edição dos Jogos da Terceira de 
Santo André (JOTISA) com o show dos De-
mônios da Garoa.

2019 – Arrecadação de agasalho com tro-
ca de ingresso para os Jogos das Estrelas 
com a participação de ex-atletas renoma-
das de basquete feminino.

2020 – Natal Esportivo – juntamente com 
as entidades ligadas a secretaria de Espor-
te, foi realizada arrecadação de brinque-
dos, roupas e materiais escolares.

2021 – Jogos das Estrelas – devido à pan-
demia, a realização deste evento foi atra-
vés de doações de alimentos.
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9
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 
ESPORTIVA NA CIDADE

Santo André é definitivamente uma ci-
dade cativante para o praticante do es-
porte. São inúmeras as possibilidades de 
se engajar numa prática esportiva ou de 
promoção à saúde, não importando sua 
idade, gênero ou condição física. Os se-
tores público e privado trabalham cons-
tantemente para aumentar a oferta es-
portiva, eventos e atividades integradas. 
Pode-se notar que muitas desta ocorrem 

em parceria, convênios e acordos, uma 
vez que os setores têm decidido por um 
caminho conjunto em prol da melhoria do 
cenário esportivo andreense.

Nos pontos abaixo será possível enten-
der um pouco mais sobre os principais 
programas e projetos de esporte, práti-
ca física e promoção à saúde dos setores 
de Santo André.
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FUTEBOL AMADOR

Um pouco da história

A cidade de Santo André tem hoje apro-
ximadamente 725 mil habitantes, com 30 
campos distritais, sendo que 100 equipes 
são filiadas à Liga Santoandreense.

Desses 100 filiados, 20 participam da Di-
visão Especial, 20 na 1ª. Divisão, 20 na 2ª 
Divisão e os demais na 3ª Divisão, além das 
categorias de base e outras:

• 20  equipes categoria juniores

• 20  equipes categoria veteranos

• 10  equipes categoria veteraníssimo

• 10 equipes categoria star sub 50

• 16 equipes categoria pré-mirim

• 20 equipes categoria mirim

• 20 equipes categoria Infantil

O Futebol Amador leva uma média de 600 
torcedores à beira dos campos no total 
de 7.000 pessoas envolvidas, entre torce-
dores ambulantes e organizadores aos fi-
nais de semana, e movimento financeiro de 
aproximadamente 1 milhão de reais/ano. As 
categorias de base tem + de 1000 crian-
ças inscritas. E as demais categorias 2.700 
atletas, todos esses devidamente cadas-
trados na Liga. 

20 de Janeiro de 1941

A Associação Santo Andreense de Futebol, 
fundada em 20 de janeiro de 1941, por inicia-
tiva de Nicolau Genaro, tinha como idéia con-
gregar todos os clubes do município. A reu-
nião começou às 22h no salão de festa do 
Primeiro de Maio, na rua Coronel Oliveira Lima 

n. 408, em Santo André.

Os clubes presentes (Pri-
meiro de Maio, Corinthians 
Futebol Clube, Palestra 
de São Bernardo e EC São 
Bernardo) foram conside-
rados os principais funda-
dores. Outra decisão foi o 
Cerâmica Futebol Clube e o 
São Caetano Esporte Clube 
se filiarem até 30 de janei-
ro. Com isso, os dois repre-
sentantes de São Caetano 
obteriam a classificação de 
fundadores.

A ata da fundação da As-
sociação estabelecia tam-
bém, que a entidade seria 
dirigida provisoriamente 
até a eleição definitiva da 
diretoria, por uma comis-
são executiva, cuja com-
posição seria estabelecida 
posteriormente. Assinaram 
a ata: Nicolau Genaro, pelo 
Primeiro de Maio, Egiminia-
no Pezzolo, pelo Corinthians 
FC. Álvaro da Silva Madeira, 
pelo Palestra de São Ber-
nardo, e Américo Mazza, 
pelo EC São Bernardo.

Associação vira Liga

Por força do decreto 
-lei 3.199, de 14 de Abril de 
1941, que regulamentou os 
esportes em geral, a Asso-
ciação Santo Andreense de 
Futebol, passou a chamar-
-se Liga Santoandreense 
de Futebol.
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9.1. Atividades Oferecidas pelo Setor Privado

Coop Santo André - Cooperativa de Consumo

Mexa-se

Lançado em 2007, o Encontro de Corri-

da e Caminhada fez parte do Mexa-se, um 

programa da Coop que visa incentivar a 

prática de esportes e promover a qualida-

de de vida e conta com a responsabilidade 

técnica da Corpore, empresa especializa-

da em eventos esportivos. A primeira edi-

ção contou com 1.500 inscritos e a partir 

daí, a cada ano, o público foi se multipli-

cando, chegando a 2013 com mais 7,8 mil 

inscritos e público de 20 mil pessoas.

Em 2013: Entre os 8,5 mil atletas inscri-

tos para a corrida de 10K estava a africa-

na Jackline Juma Sakilu, da Tanzânia, que 

assegurou o primeiro lugar no Mexa-se de 

2012 na categoria feminina com o tempo 

de 35:29.15. Os outros africanos que tam-

bém já garantiram lugar na corrida de 

rua são Nelson Priva Mbuya, da Tanzânia,  

Francis Kiplagat Lagat e Thabita Kibet, 

ambos do Kenya. Além da corrida contá-

vamos com uma caminhada de 5K.

Atualmente a Coop mantém o Programa 

de Saúde e Qualidade de Vida que conta 

com atividades físicas em 19 estaciona-

mentos das unidades do Supermercado. 

São em torno de 900 cooperados partici-

pantes. As ações acontecem 2 vezes por 

semana, 1 hora por dia. O Programa é uma 

das ações da plataforma de sustentabili-

dade Coop Faz Bem.

Programas Realizados pelo SESC Santo André 

Programa de Ginástica Multifuncional (GMF)

Promove o desenvolvimento de habilida-
des motoras e capacidades físicas de for-
ma integrada e equilibrada, com a orienta-
ção dos educadores do Sesc.

• Programa de Atividades Aquáticas

Desenvolve competências que possibili-
tam a segurança do praticante no meio lí-
quido, a aprendizagem e prática da nata-
ção, o condicionamento físico, a recreação 
e o bem-estar.

• Programa Sesc de Esportes

Cursos gratuitos e abertos que promovem 
a educação pela prática esportiva através 
do brincar, aprender, competir, jogar e di-
vertir-se são reforçados para estimular o 
conhecimento e o aprendizado, promoven-
do infinitas trocas simbólicas, favorável à 
formação de pessoas e à construção da ci-
dadania, em todas as idades.

Programas Realizados pelo Sesi Santo André

O Sesi oferece atividades gratuitas e pa-
gas em seus mais diversos ambientes es-
portivos. Desde adesão à academia, uso 
livre de piscinas e quadras, treinamentos 
esportivos até mesmo engajamento em 
atividades culturais, são infinitas as possi-
bilidades de participação em atividades na 
instituição. 

Apontamos abaixo o principal programa 
esportivo do Sesi, que será realizado, na 
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sua próxima edição, em parceria com a Se-
cretaria de Esporte e Prática Esportiva de 
Santo André.

Programa Atleta do Futuro

O programa Atleta do Futuro, com mais 
de 25 anos de história, promove formação 
e cultura esportiva. Tudo oferecido gratui-
tamente para crianças e jovens de 6 a 17 
anos. A proposta é contribuir para a garan-
tia do direito de acesso ao esporte de qua-
lidade a partir da metodologia elaborada 
pelo SESI-SP, que alinha o esporte ao desen-
volvimento integral dos participantes. 

Ao promover formação esportiva, o SESI-
-SP permite que os alunos e alunas apren-
dam diferentes modalidades esportivas, 
com conteúdo e estratégias adequadas 
para cada faixa etária. Ao difundir a cultura 
esportiva, a instituição permite que o aluno 
desenvolva uma relação na qual o esporte 
faça parte de sua vida, seja como pratican-
te, espectador ou profissional.

Atuação:

• Aulas e eventos: planejadas com conte-

údo esportivo adequado a cada faixa 

etária e às diferentes modalidades es-

portivas oferecidas.

• Marcadores Sociais no Esporte: Duran-

te as aulas, são abordados aspectos ou 

questões que marcam as diferenças no 

cotidiano dos membros de cada turma. 

Temas como a variação de habilidades 

motoras, gênero, raça, realidade socio-

econômica, altura, etnia e peso podem 

surgir espontaneamente durante as 

aulas e discussões. Caberá ao profes-

sor realizar essa mediação, para que o 

aluno aprenda a conviver com a dife-

rença sem o preconceito.

• Participação da família: As famílias 

também são envolvidas no programa 

por meio de reuniões, eventos e na ava-

liação do aluno.

9.2. Programas Públicos

CESA móvel pedagógico

Ampliando possibilidades de vivências e 
acesso a cultura corporal de movimento.

As Unidades Escolares de Santo André que 
não estão inseridas no programa de ações 
complementares dos Centros Educacionais 
de Santo André e no programa Mais Saber, 
momentaneamente não possuem opções 
de atividades complementares aos alunos 
nas áreas esportivas, culturais, recreativas 
e artísticas.

O CESA Móvel surge para suprir demanda 
de forma lúdica e pedagógica, possibilitan-
do vivências e oportunidades a uma por-
centagem de alunos da referida Unidade.

Objetivos

• Promover a melhoria da qualidade do 

ensino por meio da ampliação de tem-

pos, espaços e oportunidades educa-

tivas em contraturno, na escola ou no 

território em que ela está situada, a fim 

de atender às necessidades sócio edu-

cacionais dos alunos; 

• Ofertar atividades complementares ao 

currículo escolar vinculadas ao Projeto 

Político Pedagógico da Escola, respon-

dendo às demandas educacionais e aos 

anseios da comunidade;

• Possibilitar maior integração entre alu-

nos, escola e comunidade, democrati-

zando o acesso ao conhecimento e aos 

bens culturais.

Programa Mais Saber – Escola Ampliada 
- Dos CESAs

O município de Santo André instituiu em 
agosto de 2017 o Programa Mais Saber – 
Escola Ampliada, com o intuito de ampliar a 
jornada do aluno em 2 horas diárias e tra-
balhar com estes alunos as dificuldades de 
aprendizagem em Língua Portuguesa e Ma-
temática e atividades de: artes, rítmicas e 
recreativas, arte musical, cidadania e valo-
res, e sustentabilidade.
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Em 2018 e 2019 o Programa deu continui-

dade com os mesmos parâmetros de 2017, 

atendendo a cem alunos em cada uma das 

17 Unidades Escolares contempladas, totali-

zando 1700 alunos do Ensino Fundamental. 

Para efetivação do Programa, atuam vo-

luntários para as atividades diversificadas 

e professoras da Rede Municipal que obje-

tivam a integração dos saberes para qua-

lificar a aprendizagem. Os voluntários re-

cebem ajuda de custo e são selecionados 

conforme projeto apresentado que esteja 

ao encontro das necessidades locais.

Programas Da Educação Física Escolar 

Implantação, acompanhamento e ade-
quação do Currículo Municipal e documen-
tação pedagógica. 

A SE busca a constante valorização da 

EFE como componente curricular e para tal 

necessitou realizar a construção de um cur-

rículo em acordo com as legislações vigen-

tes e com o objetivo de atender às especi-

ficidades regionais. Este movimento se deu 

no paralelo, com articulação entre setores 

em alguns momentos. Considera-se impor-

tante no ano de 2021 estudar a documen-

tação com vistas na sua aplicação. O que 

deve ser feito nas formações, acompanha-

mento nas escolas e formação com assis-

tentes pedagógicas.

Implantação, acompanhamento e moni-

toramento de projetos intersetoriais.

Os projetos que envolvem a educação físi-

ca escolar, ocorrem de diferentes maneiras 

e horários, buscando sempre atender a de-

manda e especificidade local::

Projetos que acontecem com ampliação 

de carga horária  dos professores de EFE 

e estão relacionados com o PPP da escola 

e acompanhados pela coordenação:

Esporte Educacional Marek (aprox. 150 

alunos), acontece na EMEIEF Arquiteto Es-

tevão de Faria Ribeiro

Projeto Piloto de Atendimento em Creche 

(creche Parque Andreense e creche  Elisa-

bete Lilian)

Parceria Instituto Janeth Arcain (termo 

de cooperação)

Vale destacar que o Instituto é sediado 

na cidade de Santo André, o que favorece 

a identificação dos envolvidos com a mo-

dalidade, com a própria ex-atleta Janeth 

Arcain, sempre presente nos eventos. O 

projeto teve início em 2019, atendendo 2 

Unidades Escolares (2 turmas em cada - 

totalizando 120 alunos); A parceria foi fir-

mada por meio de termo de cooperação. 

O instituto entra com infraestrutura téc-

nica, uniforme. A prefeitura oferece o es-

paço e amplia a carga horária de 4 pro-

fessoras de EFE. O IJA nas Escolas é um 

projeto novo que “nasce” com a parceria 

junto. A coordenação de EFE acompanha 

as aulas, eventos, formações e mediação 

junto a equipes gestoras. Além de aulas de 

basquete 2 vezes por semana para cada 

turma, o projeto consta com o acompa-

nhamento direto da Janeth e diferentes 

momentos e eventos que envolvem Unida-

de Escolar e comunidade;
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No últimos anos foram realizadas diver-

sas ações:

- Aulas de Basquete; 

- Visita ao NBA House;

- Capacitações Técnicas;

- Dia da Família;

- Semana MOVE;

- Internúcleos 2019;

Projetos Socioeducativos

Projeto educando (cidadania); - projeto 

nutribem (nutrição); - projeto planeta ami-

go (meio ambiente) ;- projeto sorrir (odon-

tologia); - IJA sem fronteiras (aulas de inglês 

online); 

Educação em Movimento

Programa Intersetorial (Esporte, Educa-

ção, Saúde e CRAISA), que objetiva a cons-

cientização de alunos, familiares e comuni-

dade para a qualidade de vida por meio de 

hábitos mais saudáveis. O mesmo teve início 

em 2017, com o evento 1º Dia + Saúde, no 

Parque Celso Daniel.

A princípio o programa teve como objeti-

vo principal reduzir os índices de sobrepeso 

e obesidade da população infantil em San-

to André. Para tanto foi realizada pesquisa 

antropométrica com crianças das Unidades 

Escolares e cursos esportivos municipais.

No decorrer do período foi observado que 

o programa poderia ser expandido para 

além, envolvendo o público alvo com cons-

cientização para vida mais ativa, alimen-

tação saudável e práticas esportivas. O 

trabalho se dá por meio de ações locais e 

eventos dentro e fora da escola, com even-

tos nas escolas, no paço municipal, parques. 

Importante destacar que o trabalho e arti-

culação do mesmo acontece com próprios 

profissionais da prefeitura e parceiros vo-

luntários contactados pela coordenação de 

Educação Física Escolar.

Parceria com Secretaria de Esportes e 

Prática Esportiva

Projeto Esporte Educacional

Acontecem em parceria com a Secreta-

ria de Esportes, supervisionados pela coor-

denação e EFE, destinado alunos da Rede 

e da Comunidade (algumas modalidades 

acontecem dentro e outras fora do horá-

rio formal); Modalidades: Ginástica Artísti-

ca (ampliando o atendimento no ginásio da 

vila Alpina (horário de aula), Xadrez (horá-

rio de aula). Karatê (horário de aula), Han-

debol (fora do horário) e Basquetebol (fora 

do horário), Futsal (fora do horário), atendi-

mento de 2000 alunos no ano de 2019. Em 

2019 fizemos o primeiro festival de encer-

ramento de xadrez no Pedro Dell'Antonia, 

reconhecido pelos envolvidos como uma 

ação inovadora, também coberta pela mí-

dia local, envolvendo 500 crianças.

Aproximação com equipe de alto rendi-

mento, na busca de fomento do esporte 

municipal por meio de vivências e diálogo 

entre gerações.

Parceria com equipe Santo André basque-

te feminina adulta: diferentes ações como 

visita às escolas, eventos visando o envol-

vimento das atletas com as crianças para 

difundir o esporte local e a modalidade. 

Para que as visitas e vivências das atle-

tas fossem funcionais e significativas tanto 

para atletas, quanto para as Unidades Es-

colares, foram planejadas e realizadas, di-

ferentes ações, nas quais destacamos:

- Palestras com a coordenação de Educa-

ção Física à equipe e comissão técnica, com 

objetivo de demonstrar a importância de 

valorizar os momentos junto às crianças;

- Oportunizar vivência de basquete junto 

às atletas no ginásio principal;

- Homenagem, no intervalo de jogo, as di-

retoras que auxiliam os trabalhos integra-

dos junto às comunidades locais;

- Visitas a diferentes Unidades escolares, 

para vivência, diálogo e autógrafos entre 

atletas, comissão técnica, professores, 

equipes gestoras e alunos. Em alguns mo-

mentos contamos com a presença da ex-

-atleta Janeth Arcain, tanto nas escolas 

quais temos o projeto em parceria com o 

Instituto Janeth Arcain, quanto em outras.

Vale dizer que essa parceria resultou na 

premiação à equipe de basquete o primeiro 

lugar na categoria Liga de Basquete Femi-

nino nas escolas, no qual a liga brasileira de 

basquete premia a equipe que mais incenti-

va o esporte de base. Esse trabalho de inte-

gração também foi premiado na USP – no 

XV Seminário de Educação Física Escolar – 

autonomia e responsabilidade docente”, o 

trabalho foi apresentado com o título “Edu-

cação, esporte, política pública: uma experi-

ência exitosa”.
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Outros programas públicos

Pedalada Noturna

A Pedalada Noturna é realizada desde 
2013 com roteiro em média 17 a 20 km, com 
duração aproximada de uma hora e meia e 
média de 200 ciclistas por evento com ida-
de acima de 12 anos. O suporte oferecido 
pela Prefeitura é uma solicitação antiga de 
um grupo organizado que costuma pedalar 
pelas vias do Grande ABC.

No início aconteciam sempre às segun-
das-feiras, depois mudou para terças-fei-

Um grande destaque foi a parceria para divul-
gação e participação dos alunos da Rede Muni-
cipal no Jogo das Estrelas 2018, o envolvimento 
da equipe, da SEPE e da SE resultou em ginásio 
lotado. Essa mesma ação também contribuiu 
para a arrecadação de agasalhos para a cam-
panha de agasalho do ano, mostrando assim 
que o engajamento por meio do esporte trans-
cende as “quatro linhas”.

ras com concentração às 19h no espelho 
d’água do Paço Municipal (Praça IV Cente-
nário) e saída às 20h30, com encerramen-
to previsto para às 22h. A participação é 
gratuita e escoltada pelo Departamento de 
Engenharia de Trânsito e Guarda Civil Muni-
cipal, que orienta os participantes a utiliza-
rem equipamentos de segurança individual 
(capacete).

A partir desse projeto vários grupos de ci-
clistas da Região se organizaram e até hoje 
pedalam durante a semana à noite pelas 
ruas de Santo André. 

A Secretaria de Esporte e Prática Espor-
tiva, mesmo então sendo Diretoria, desde 
meados da década de 1960 para a déca-
da de 1970 sempre se preocupou em ofe-
recer atividades relacionadas às práticas 
esportivas que possibilitasse a promoção 
da saúde como a ginástica, natação, esco-
las de esportes, realizadas nos CEARS, Cen-
tros de Convivência, Associações, Centros 
Educacionais de Santo André que conta-
vam com estrutura de piscinas, salas múl-
tiplo uso, quadras e outras instalações. Es-
ses equipamentos passaram por constante 
ampliação e melhorias acompanhando o 
desenvolvimento da cidade. Além disso, o 
investimento na contratação e qualifica-
ção de profissionais garantiram a oferta 
destas práticas nos bairros diversos e par-
cerias com Secretarias de Meio Ambiente, 
Assistência Social e Cidadania, Saúde e Edu-
cação fortaleceram as políticas públicas na 
área da promoção de saúde, inclusão e es-
porte para todos.

A evolução esportiva acompanhou o cres-
cimento do município como grande polo in-
dustrial. A inauguração de grandes clubes 
e associações alavancou a prática de ativi-
dades físicas e esportivas. Em 1959 houve a 
inauguração do CE Pedro Dell Antonia com 
espaços múltiplos para esta prática. Mas 
foi, sem dúvida, no final da década de 1970 
com a criação dos CEARS que estes espa-
ços privilegiados de salas de ginástica, qua-
dras e piscinas para a prática de atividade 
física marcam a popularização da busca 
pela oferta de saúde pela prática esportiva 
e física em geral.

Especificamente em 2017, a reestrutu-
ração organizacional da SEPE – Secreta-
ria de Esporte e Prática Esportiva, criando 

9.2.1. Promoção à Saúde

a Gerência de Prática Esportiva e Espor-
te Participativo, qualificou e fortaleceu o 
atendimento das aulas de ginástica, pilates, 
hidroginástica, natação adaptada, Projeto 
Pé no Parque (atividade física e caminhada 
nos parques) e, especificamente a unifica-
ção e consolidação do Programa MoviMen-
te.

A criação de Projetos como Praticando 
Saúde (atividade física orientada em gru-
pos de convivência e socialização de idosos) 
e Inverno Verão (atividade física e hidrogi-
nástica para grupos portadores de patolo-
gias, pessoas com deficiência e gestantes) 
ampliaram a promoção de saúde integral a 
grupos e faixas etárias.

A Gerência de Esporte Participativo e Prá-
tica Esportiva, através do Programa Mo-
viMente, Projeto Praticando Saúde, Proje-
to Inverno Verão, Natação Total e o Agita 
Santo André tem como objetivo a promo-
ção integral à saúde através dos benefícios 
físicos, emocionais, afetivos, psicológicos 
e sociais da atividade física aos munícipes 
acima de 16 anos. Visa ampliar o acesso às 
diversas possibilidades da prática do espor-
te, da atividade física no município de forma 
qualitativa e participativa.

Objetivos: Garantir o acesso às diferentes 
possibilidades da prática de atividades físi-
cas em grupo como ginástica, pilates, hidro-
ginástica, caminhada, natação adaptada, 
vivências esportivas como o voleibol e na-
tação para promoção de saúde e qualida-
de de vida. Oportunizar a apropriação dos 
diferentes espaços e territórios da cidade 
para a prática de atividades físicas orienta-
das como parques, praças e associações. 
Além de possibilitar a socialização através 
de atividades lúdicas, culturais e de lazer.
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9.2.2. Atividades para Idosos Programa MoviMente 

(desde 2016)

O Programa MoviMen-
te tem o objetivo de 
levar bem-estar, quali-
dade de vida e desen-
volvimento físico ao pú-
blico acima de 16 anos. 
São oferecidas ativida-
des de Ginástica, Pila-
tes, Dança Pop, Pé no 
Parque (orientação à 
caminhada e atividade 
física ao ar livre), Na-
tação Adaptada, Vo-
leibol Máster e Voleibol 
Adaptado. Acontece 
em diferentes locais do 
município nos períodos 
manhã, tarde e noite. 
Fazem parte do calen-
dário anual do progra-
ma eventos tradicionais 
como Manhã no Parque, 
Festival Junino, Chá da 
Primavera e Festival 
MoviMente (festival de 
encerramento anual) e 
outros eventos plane-
jados mensalmente que 
enriquecem as ativida-
des extra sala.

Locais de Atendimen-
to: 30 locais

Profissionais envolvidos: 
18 Professores de Educa-
ção Física e 02 Assistentes 
Pedagógicos.

Número de alunos: 

3400 alunos

Cesa Parque Erasmo 
Assunção

Cesa Vila Linda Cesa Vila Palmares

Ce Pq Novo Oratório Cesa Cata Preta Cesa Jardim Irene

Cesa Vila Humaitá Cesa Vila Sá Emeief Vila Guarani

Cesa Jardim Santo Alber-
to

Cesa Jd Santo André Emeief Vila Junqueira

Cesa Vila Floresta Cesa Parque Andreense Emeief Vila Matarazzo

EMEIEF José Do Prado 
Silveira

CRAS ( Jardim Cristiane Ginásio Noêmia Assumpção

EMEIEF Praça Da Repú-
blica

CEU Das Artes C. E. Pedro Dell’Antonia

Parque Celso Daniel CEU Marek Geju

S. A. Cidade São Jorge   

Ginástica

Aulas regulares, duas vezes por sema-

na, de ginástica, ritmos, condicionamento, 

fortalecimento muscular, trabalho aeró-

bio, localizada. No planejamento mensal 

também podem ser desenvolvidas ativi-

dades extra sala como festas e confra-

ternizações, palestras temáticas como 

nutrição e saúde, passeios culturais e de 

lazer, vivências aquáticas participação no 

calendário de Eventos da SEPE e da cida-

de como Festa de Encerramento, Festival 

Junino e JOTISA.

Locais de atuação: 25 locais

Profissionais envolvidos: 12 Professores 

de Educação Física

Número de alunos: 2785
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Parque Central Parque Antônio Flaquer

Parque Ana Brandão Parque Pignatari

Dança Pop

Encontros regulares uma vez por semana, 
com objetivo de desenvolver e ensaiar co-
reografias para apresentações em eventos 
da Secretaria de Esporte e Prática Esporti-
va ou mesmo da cidade.

Local de atuação: Complexo Esportivo Pe-
dro Dell’antonia

Profissionais envolvidos: 01 professor de 
Educação Física

Número de alunos: 46

Pé No Parque

Aulas regulares duas vezes por sema-
na nos Parques Pignatari, Parque Central,  

CESA Cata Preta CESA Santo Alberto CESA Vila Linda

CESA Floresta Crisa C.E. Pedro Dell´Antonia

CESA Humaitá CESA Palmares CESA Parque Erasmo

Pilates

Aulas regulares de Pilates, uma vez por se-

mana. Conjunto de exercícios realizados no 

solo com ou sem equipamentos como bola 

suíça, bola de borracha, etc. Visa o controle 

dos músculos do corpo, fortalecendo a mus-

culatura e melhorando o seu tônus, além de 

conferir maior flexibilidade ao corpo. 

Locais de atuação: 09 locais

Professores Envolvidos: 04 professores 
de Educação Física

Número de alunos: 346

Parque Antônio Fláquer e Parque Ana Bran-
dão, aliando a prática da atividade física e 
o desfrute do ambiente natural. Oferece 
orientação à corrida e caminhada aliada 
às atividades físicas diversificadas (forta-
lecimento muscular, condicionamento físi-
co, exercícios funcionais, trabalho aeróbico, 
HIT, alongamento). No planejamento men-
sal estarão garantidos ainda avaliação físi-
ca e participação no Calendário de Corridas 
da Cidade.

Locais de atuação: 04 locais

Profissionais envolvidos: 05 professores 
de Educação Física

Número de alunos: 179
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Voleibol Adaptado

Modalidade esportiva com regras adapta-
das do voleibol direcionada principalmente 
à terceira idade, proporcionando benefí-
cios físicos, mentais, integração social e que 
contribui para a melhora da flexibilidade, 
agilidade e coordenação motora. Podendo 
participar homens e mulheres a partir de 55 
anos, dentro de um formato de iniciação da 
modalidade, formando e capacitando para 
composição de equipe representativa da ci-
dade para o JOTISA (Jogos da Terceira Ida-
de de Santo André) e também para outras 
competições fora do município.

Local de atuação: Ginásio do Complexo Es-
portivo Pedro Dell’Antonia

Profissionais envolvidos: 01 Professor de 
Educação Física

Número de alunos: 25 alunos

Voleibol Master

Aulas regulares duas vezes por semana 
para desenvolver a modalidade esportiva 
de voleibol para adultos acima de 35 anos.  
Além de conteúdos específicos da modali-
dade oportunizam desenvolvimento físico 
e benefícios sócio emocionais pelo grupo de 
convivência. A modalidade é realizada de 
forma lúdica. Também fomenta a participa-
ção dos praticantes em festivais e calendá-
rio esportivo dentro e fora do município.

Local de atuação: Complexo Esportivo  Pe-
dro Dell’Antonia

Profissionais envolvidos: 01 professor de 
Educação Física

Número de alunos: 25 alunos 
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UBS Paranapiacaba Igreja CEU Marek UBS Recreio Borda do Campo

CEU Marek UBS Jd. Carla UBS Valparaíso

CESA/UBS Pq Andreense UBS Vila Linda UBS Vila Luzita

UBS João Ramalho UBS Vila Lucinda

*UBS - Unidade Básica de Saúde

Projeto Praticando Saúde (em anda-

mento desde março de 2019)

O Projeto Praticando Saúde, parceria 

entre o GESA (Grêmio Esportivo Santo An-

dré) e a Secretaria de Esporte e Prática 

Esportiva da Prefeitura Municipal de San-

to André, propõe a integração da ativi-

dade física orientada (duas aulas regula-

res semanais) com ações de socialização 

e de lazer (passeios, palestras, oficinas, 

festas) para idosos do município de San-

to André. Atua em espaços diversos e tem 

vínculo ativo com as Unidades Básicas de 

Saúde do município ou próximas a elas, e 

amplia as políticas públicas integradas ao 

idoso. Atende em 11 unidades no período 

da manhã. Também oferece um calendá-

rio regular de atividades extras como pas-

seios, intercâmbios, festas temáticas, ca-

fés da manhã, confraternizações e outras 

atividades de lazer e culturais. Calendário 

Inverno Verão (em andamento desde 2017)

Projeto que oferece aulas regulares de 
hidroginástica (no período do verão) e au-
las funcionais (no período do inverno) para 
munícipes que possuem patologias clínicas. 
Apresenta conteúdos como hidroginástica, 
alongamento, funcional, pilates e ginástica 
localizada. São aulas adaptadas para rea-
bilitação dos alunos desde a parte motora 
até a respiratória. Atende deficientes físi-
cos, gestantes, PCDs, de terça à sexta-fei-
ra.

Local de atuação: CESA Parque Erasmo

Profissionais envolvidos: 01 Professor de 
Educação Física

Número de alunos: 210 alunos

de eventos: Festas Culturais do Carnaval, 

Festa Junina, Outubro Rosa, Encerramen-

to de Final de Ano e outros eventos pla-

nejados mensalmente satisfazendo calen-

dário do município, das unidades básicas 

de saúde ou simplesmente atividades ex-

tra aula.

Locais de atendimento: 10 locais

Profissionais envolvidos: 06 Professo-

res de Educação Física, 01 Professora de 

Dança e 01 Assistente Pedagógico

Número de alunos: 700 alunos
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10
NOSSO FUTURO

10.1. Formação Esportiva

A Secretaria de Esportes e Prática Es-
portiva desde sua criação sempre se pre-
ocupou em oferecer atividades esporti-
vas de qualidade para os munícipes como 
possibilidade de desenvolvimento inte-
gral e ferramenta de inserção social, bem 
como na manutenção da vida saudável e 
na prevenção de doenças. Sendo assim, 
oferece atividades para mais de 4.000 
crianças e adolescentes no programa da 
Formação Esportiva, nas modalidades 
de Basquete, Capoeira, Futebol, Futsal, 

Ginástica Artística, Handebol, Judô, Ka-
ratê, Tênis de mesa, Natação, Voleibol e 
Xadrez, entre a faixa de etária de 7 a 14 
anos. As atividades são desenvolvidas 
nos equipamentos públicos bem como 
em locais privados que possuem parceria 
com a Prefeitura.  Além disso, o investi-
mento na qualificação dos profissionais 
garante a oferta das práticas com qua-
lidade. A Formação Esportiva tem como 
característica a geração de atletas para 
as categorias de base da cidade.

A cidade de Santo André trabalha em conjunto com escolas particulares locais para 
prover bolsas de estudo aos seus promissores atletas, especialmente àqueles que 
ainda não se qualificaram para receber outros tipos de auxílio. A captação neste 
caso, é para o maior número de bolsas de estudo para o maior número de atletas, 
garantindo o estudo de todos. Hoje, são mais de 131 bolsas de estudos para atletas 
andreenses em idade escolar.
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FORMAÇÃO ESPORTIVA  
FAIXA ETÁRIA: 07 A 14 ANOS

MODALIDADE LOCAL

BASQUETE C.E. Pedro Dell’Antonia EMEIEF Nicolau Moraes de Barros

CAPOEIRA C.E.Pedro Dell’Antonia

FUTEBOL Nacional E.C

FUTSAL

Ginásio Noêmia Assumpção; 

C.E Pedro Dell’Antonia; CESA Pq. Novo Oratório; CESA Vila Linda; 

CESA Floresta;

 CESA Palmares;

EMEIEF Paulo Freire; EMEIEF Piero Pollone; EMEIEF Nicolau Moraes de Barros

GINÁSTICA ARTÍSTICA Ginásio Alpina

HANDEBOL CESA Vila Linda

JUDÔ

CESA Parque Erasmo, 
CESA Santo Alberto, 

CESA Cata Preta, 
CESA Vila Linda, 

C.E Pedro Dell’Antonia

KARATÊ
C.E. Pedro Dell’Antonia, CESA Parque Erasmo, 

CESA Santo Alberto, 
CESA Palmares

TÊNIS DE MESA C.E. Pedro Dell’Antonia

NATAÇÃO
CESA Vila Linda, CESA Oratório, CESA Floreta, CESA Sto Alberto, 

CESA Parque Erasmo

VOLEIBOL C.E. Pedro Dell’Antonia

VOLEIBOL ADAPTADO C.E. Pedro Dell’Antonia

XADREZ
PoAtrium Shopping
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O Projeto Campos de Paranapiacaba tem esse nome em alusão ao local onde foi instalado o 
primeiro campo de futebol com dimensões oficiais do Brasil. Foi idealizado pelo Grêmio Esporti-
vo Santo André (GESA), com apoio da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva da Prefeitura, 
é subsidiado em parte pela Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania, com patrocínio da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo).

A Prefeitura de Santo André forneceu 18 campos como pólos de aula para o Projeto. As aulas 
são realizadas duas vezes por semana, nos períodos manhã e tarde, para favorecer o contra-
turno escolar nos horários entre 8h e 11h e das 14h às 17h.

Objetivo é promover intervenções significativas no processo de formação de crianças e adoles-
centes, por meio da cooperação, convivência, participação, inclusão, melhoria no rendimento esco-
lar dentre outros, através da prática esportiva do futebol.

10.2. Campos de Paranapiacaba  

O Centro de Formação Esportiva é um 
programa da Secretaria Estadual de Es-
portes de São Paulo, dirigida pelo Secretá-
rio Estadual Dr. Aildo Rodrigues Ferreira e 
tem como objetivo fomentar e desenvolver 
o esporte de formação ao alcance de toda 
a população paulistana. O programa con-
siste na parceria da Pasta com Prefeituras 
por meio de convênio.

O programa Estadual visa promover a 
formação esportiva na busca de melhor de-
senvolvimento e desempenho na modalida-
de, utilizar o esporte como ferramenta de 
ascensão social, detectar novos talentos 
nas modalidades e encaminhar as equipes 
de competição da cidade.

Em 2017 as modalidades contempladas 
no programa foram: Basquetebol Feminino; 
Karatê; Natação e Tênis de Mesa, com aten-
dimento de 1355 atletas com faixa  etária 
de 10 à 17 anos.  Este contrato foi renovado 
em 2020 para continuidade, com a inclusão 
do Basquete Masculino. A parceria rendeu 
fatores muito positivos de um trabalho já 
alicerçado na cidade, como no caso do bas-
quete feminino. Com  a parceria os resulta-
dos foram apenas questão de tempo. Com 

10.3. Centros de Formação Esportiva 
mais estrutura e investimento as catego-
rias de base se sobressaíram nos campeo-
natos da Federação Paulista de Basquete, 
sendo que as categorias sub 14 e sub 17 sa-
graram-se campeãs.

Em especial, destacamos que duas atle-
tas disputaram os Jogos Su-lamericanos de 
Basquete Feminino, pela Seleção Brasileira, 
na categoria Sub 17, disputadas na Colôm-
bia, sendo vice-campeãs. Na categoria Sub 
16, Santo André também teve atletas con-
vocadas pela Seleção Brasileira que dispu-
taram a Copa América de basquete, dispu-
tada no Chile, obtendo a sexta colocação. 
Das modalidades abrangidas, o Karatê foi 
a que mais progrediu, pois não havia traba-
lho específico de formação esportiva para 
competições e os alunos/ atletas que inte-
graram o CFE tiveram uma evolução espe-
tacular alcançando vários pódios em com-
petições estaduais e nacionais.

Com este incentivo em parceria com o Es-
tado, o município desenvolveu com melho-
res condições sua atuação junto as equipes 
de base, favorecendo o resgate e o surgi-
mento de novos atletas andreenses no ce-
nário nacional e internacional.
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Convênio realizado – SEPE

Em 2017 foi celebrado o primeiro CFE que atendeu as 
modalidades, Basquete, Natação, Karatê e Tênis de Mesa. 
Este contrato foi renovado em 2020 para continuidade. 
Em 2021, a parceria com o Governo Estadual, via verba 
parlamentar, foi ampliado com mais um CFE agora con-
templando as modalidades Handebol e Voleibol.

Em continuidade ao desenvolvimento do 

trabalho oferecido e realizado no progra-

ma de Formação Esportiva, as categorias 

de base são formadas por jovens de 07 a 19 

anos que compõem as equipes de esporte 

representativo do município e participam 

de ações voltadas para o esporte com-

petitivo.  O desenvolvimento nesta etapa 

busca aprimorar e qualificar o desenvolvi-

mento técnico e desempenho para aqueles 

atletas que buscam dar continuidade na 

carreira esportiva. É nesta etapa que ocor-

re também a detecção de talentos espor-

tivos que futuramente são encaminhados 

ao esporte de rendimento da cidade.

Abaixo as modalidades da base que re-
presentam a cidade:

Basquete Masculino / Feminino 

Futsal Masculino / Feminino

Handebol Feminino 

Judô Masculino / Feminino

Karatê Masculino / Feminino

Natação Masculino / Feminino

Tênis de Mesa Masculino / Feminino

Voleibol Feminino

Xadrez Masculino / Feminino

10.4. Categorias de Base
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11
RENDIMENTO ESPORTIVO

Ser atleta requer muita dedicação e 
tempo, além de cuidados especiais com 
alimentação e saúde. Tudo isso se torna 
mais difícil quando essa rotina inclui tam-
bém a necessidade de trabalhar em ou-
tras frentes não ligadas ao esporte, na 
busca por uma autonomia financeira que 
possibilite arcar com os gastos naturais 
de um treinamento. 

Pensando nisso a Secretaria de Espor-
tes e Prática Esportiva tem como finali-
dade colaborar com os atletas vinculados 
às equipes da cidade nas diversas mo-
dalidades e em diferentes faixas etárias, 
com a inscrição e participação para o re-
cebimento do Bolsa Atleta, Programa do 
Governo Federal, gerido pelo Ministério da 
Cidadania, que visa garantir a manuten-
ção pessoal aos atletas de rendimento 
que não possuem patrocínio. Até a pre-
sente data, a SEPE possui 21 bolsas con-
cedidas pelo Governo Federal aos atletas 
da cidade, sendo 3 a nível internacional e 
18 a nível nacional. 

Além da possibilidade de concorrência 
para o programa de bolsa do governo 
federal, os atletas do município, por meio 
de critérios técnicos de cada modalida-
de, são contemplados com a bolsa auxílio 
concedida pela SEPE. A concessão do va-
lor monetário, tem como finalidade valo-
rizar os atletas do município dando subsí-
dios financeiros para transporte, moradia 
e alimentação. Atualmente as modalida-
des contempladas são Basquete, Tênis de 
Mesa, Voleibol, Futsal e Judô e abrange a 
faixa etária acima de 16 anos de idade.

A cidade de Santo André há décadas 
vem sendo representada nas mais diver-
sas modalidades esportivas e aos mais 
elevados níveis de competitividade. Bus-
cando demonstrar a sua potencialidade 
de décadas anteriores, se mantém o de-
senvolvimento do esporte de rendimento 
na cidade. Atualmente a sua representa-
ção é por meio das modalidades elenca-
das no ponto a seguir.
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Basquete Feminino Adulto (Associação de Pais e Amigos do Basquetebol - APABA)

Futsal Masculino Adulto (Liga de Futsal Andreense - LFA)

Voleibol Masculino Sub 21 (Associação Desportiva Santo André - ADSA)

11.1. Equipes Apoiadas pela Prefeitura

Base / Representativas

Santo André/ APABA (Basquete Masculino)

Santo André/ APABA (Basquetebol Feminino)

Santo André / ADSA (Handebol Feminino Infantil e Juvenil)

Santo André / ADSA (Judô Masculino e Feminino)

Santo André / ADSA (Karatê Masculino e Feminino

Santo André / PMFC (Natação Masculino e Feminino)

Santo André / ADSA (Tênis de Mesa Masculino e Feminino)

Santo André / ADSA (Xadrez Masculino e Feminino)

11.2. Equipes da Cidade

Associação Esportiva 04 à 16 anos 17 à 34 anos 35 +

APABA / Basquetebol Masculino 100 16 24

APABA / Basquetebol Feminino 42 19 0 

ADSA / Judô Masculino 28 17 11

ADSA / Judô Feminino 22 15 3

ADSA / Tênis de Mesa Masculino 23 15 3

ADSA / Tênis de Mesa Feminino 4 3  0

PMFC / Voleibol Feminino 60  0 0 

ADSA / Voleibol Masculino  0 14  0

ADSA / Handebol Feminino 48 12  0

ADSA / Karatê Masculino 19 4 1

ADSA / Karatê Feminino 11  0  0

ADSA / Xadrez Masculino 8 12 8

ADSA / Xadrez Feminino 3 4 6

S.A.F / Futsal Masculino 240 71 0 

PMFC / Futsal Feminino  0 20  0

PMFC / Natação Masculino 44 20 27

PMFC / Natação Feminino 37 8 22
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Convênios e Parcerias das Equipes

Apesar de ser de grande necessidade, 
poucas equipes em Santo André têm apoio 
do setor privado para desenvolvimento de 
suas ações e melhor composição de cada 
projeto de rendimento. Muitas das equipes 
firmam apoios pontuais em relação a algum 
recurso indispensável e que muitas vezes 
não gera custo alto para a empresa apoia-
dora, como recebimento de uniformes, su-
plementos, material de jogo e alguns outros 
acordos mais simples que independem de 
largo financiamento corporativo.

Abaixo, estão as equipes e quais acordos e patrocínios recebem:

Basquete Feminino

Basquete Masculino
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Voleibol Masculino e Feminino

Futsal Masculino

O Futsal de Santo André recebe apoio de 
duas empresas, sendo a DWIN responsável 
por toda a uniformização de todas as cate-
gorias e a Intelli com apoio à categoria prin-
cipal que participa da Liga De Futsal. Am-
bas estampam seus logos nos uniformes, e 

a Intelli tem direito à vestimenta de quadra.

Em relação à busca de investimento para 
as modalidades, o apoio que mais os times 
recebem são de escolas da região. É muito 
comum atletas de base terem bolsas esco-
lares, e neste ano completamos 131 bolsas 
escolares para nossos atletas.
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Durante a pandemia

A Gerência de Esporte e Prática Esportiva por oferecer aulas regulares de ginástica, pilates, 
caminhada, alongamento, hidroginástica para munícipes adultos e idosos, tão logo a pandemia 
e o isolamento social foram estabelecidos, se preocupou com a continuidade do  serviço de 
atendimento de forma on line.

Contando com a organização dos alunos e Professores de Educação Física  em grupos de 
whatsapp, num primeiro momento, esta foi a ferramenta utilizada. Para tanto, as “ vídeo-aulas” 
foram oferecidas semanalmente e garantiram a interação. Estas  “conversas”, textos, dicas, 
postagens de materiais diversos sobre atividade física, saúde física e emocional, informativos 
sobre Covid-19 e vacinação mantiveram e continuam mantendo   o diálogo aberto e o vínculo 
entre professor-aluno, aluno-curso dos programas da gerência. Foram criados o Facebook, Ins-
tagran e o Canal no Youtube da promoção de saúde (Programa Movimente, Praticando Saúde 
e Inverno Verão) como formas de divulgação das vídeo aulas e das informações pertinentes 
dos programas e projetos de atividade física desta gerência.

Posteriormente, outras ferramentas midiáticas e de redes sociais foram utilizadas para apri-
morar a continuidade do serviço. Uma delas foi o Google Meet. Além de possibilitar as rodas 
de conversas entre os professores e alunos foi possível oferecer aulas regulares de ginástica, 
pilates e dança. Bastava disponibilizar o link e orientar os alunos sobre o aplicativo. Estas aulas 
“on line” continuam a ser oferecidas regularmente na semana.

Em parceria com a TVilla também tivemos a possibilidade de gravações no estúdio, criando 
assim outras formas de atividades ao vivo, garantindo aulas com maior duração e interações 
em tempo real através do chat como as lives. Mas, principalmente, por estarem disponíveis no 
Canal Promoção de Saúde e Atividade Física de Santo André, alcançam o incrível público ilimita-
do das redes sociais e da internet.

Formação e rendimento na pandemia

Sabemos que a prática de atividade física aumenta a produção de endorfina, o hormônio do 
prazer, essencial ao bem-estar. Fazer exercícios estimula a produção de vitamina D e esse con-
junto ajuda a reduzir o estresse e a aumentar a imunidade, dobradinha perfeita para manter-se 
longe da covid-19. Confinados, não imaginávamos a proporção que o isolamento poderia tomar e 
as restrições impostas à prática esportiva e aos treinamentos. 

Se para as pessoas que praticavam exercícios duas ou três vezes por semana o cenário ficou 
complicado, pode-se imaginar para a formação de atletas e para os atletas profissionais e ama-
dores. Pegos de surpresa com o isolamento e a paralisação dos treinos sem prazo para voltar à 
ativa, os treinadores optaram pelas aulas e treinamento no formato online, virtual, oferecendo 
exercícios físicos e o desenvolvimento de habilidades e capacidades inerentes a cada modalida-
de. O que foi de fato relevante com este momento foi o empenho e a reinvenção dos treinadores 
a fim de não pararem as atividades de forma abrupta prejudicando o desempenho dos atletas 
em sua totalidade.



264 265

12
CAPACITAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DO ESPORTE

Os esforços de todos os programas e 
projetos da cidade seriam em vão, se não 
fossemos capazes de fortalecer nosso 
quadro profissional, oferecendo capaci-
tações e orientações para todos os cola-
boradores. A cidade trabalha de maneira 
global na formação de bons profissionais, 

dentro de cada secretaria e muitas vezes 
de forma integrada.

Conheça abaixo os programas e proje-
tos que oportunizam melhoria na instru-
ção profissional dos professores de edu-
cação física e colaboradores do esporte 
contratados pela cidade:



267266

Reuniões pedagógicas

As reuniões pedagógicas da Secretaria 
de Esporte e Prática Esportiva são encon-
tros de quatro horas, nas segundas-feiras, 
oferecidos aos Professores de Educação 
Física do quadro, dentro da jornada sema-
nal. Caracterizam-se por temas de planeja-
mento, formação, capacitação e trocas de 
experiência relacionados com as especifici-
dades da atuação dentro de cada gerência. 
Trata-se de momentos de aprimoramento 
e crescimento profissional.

Em 2017, os assistentes pedagógicos ofe-
receram aos Professores momentos de or-
ganização do trabalho, planejamento anu-
al e mensal de aulas, atividades e eventos. 
Eventualmente ocorriam trocas de experi-
ências com os profissionais do quadro. 

A partir do segundo semestre de 2018, 
além destas atividades, passaram a contar 
com profissionais da área convidados para 
formações e capacitações com temas per-
tinentes ao trabalho. Neste ano, a Secreta-
ria oportunizou, através de lei de incentivo, 
o Processo de Formação “Crescer pelo Es-
porte” – Gamification que ofereceu desen-
volvimento pessoal e profissional através 
das Sete Saúde.

As reuniões em 2019 caracterizaram-se 
pela continuidade deste modelo. 

Porém, em 2020, apesar da pandemia, as 
reuniões passaram por uma reestrutura-
ção garantindo a periodicidade na oferta 
de seus eixos estruturantes: formação, ca-
pacitação, planejamento pedagógico, tro-
cas de experiências e pratas da casa com 
profissionais diversos com foco na valori-
zação dos profissionais do quadro (pratas 
da casa e trocas de experiência), no cresci-

mento e desenvolvimento profissional (for-
mações e capacitações) e aprimoramento 
do trabalho (avaliação e planejamento). 
Com um calendário elaborado e distribuí-
do durante todo o ano letivo, os temas são 
abordados de acordo com a formatação 
técnica da Secretaria de Esporte e Práti-
ca Esportiva. No primeiro semestre foram 
exclusivamente online. Mas, no segundo 
aconteceu de forma presencial e híbrida a 
segunda edição do “Crescer pelo Esporte” 
(Inteligência Emocional).

Assim sendo, as reuniões destinadas ao 
planejamento pedagógico caracterizam-se 
por oportunizar momentos de planejamen-
to individual e coletivo de aulas semanais e 
mensais, bem como eventos pontuais e do 
calendário anual. 

As reuniões de Trocas de Experiências são 
destinadas a apresentações dos professo-
res do quadro, oportunizando momentos 
de trocas e compartilhamento de conhe-
cimento através de palestras, vivências, 
apresentações de trabalhos diferenciados, 
propostas pedagógicas, etc.

As Formações e Capacitações destinam-
-se a Palestrantes e formadores convida-
dos e contratados do meio acadêmico e 
científico em temas pertinentes com a con-
cepção pedagógica e técnica dos serviços. 
Também são realizadas parcerias com ins-
tituições públicas e privadas para forneci-
mento de cursos e profissionais, bem como 
participações de seminários e outros fó-
runs. Finalmente, os encontros PRATAS DA 
CASA, destinam-se à valorização do quadro 
de profissionais, ex-atletas, professores 
e técnicos do município com rodas de con-
versa, relatos de experiência, resgatando 
o status e o protagonismo do Esporte no 

Município de Santo André e da Secretaria e 
seus atendimentos. 

Algumas Capacitações Oferecidas - Destaque

Tema: Questões relacionadas ao COVID-19

Data Palestra: 10/08/2020

Palestrante: Dr. Carlos do H.M.C.G. Médico 
Infectologista.

Neste encontro pedagógico, num dos mo-
mentos mais delicados da pandemia em 
2020, o Dr. Carlos trouxe informações so-
bre o enfrentamento da pandemia, avanços 
e esperanças para vacinas (neste momento 
não havia a vacinação). Sanou dúvidas e in-
quietações dos profissionais sobre as possí-
veis seqüelas nos indivíduos e no impacto do 
ponto de vista dos programas e também 
protocolos de atendimento e higiene. Para 
os profissionais foi um momento importan-
te para aquietar as angústias e refletir so-
bre o papel do Professor de Educação Físi-
ca neste processo. 

Tema: Sociodrama: Lugar de mulher é  
no Esporte?

Data Palestra: 08/03/2021

Palestrante: Soraia André

Seguindo uma das propostas da Secreta-
ria de Esporte e Prática Esportiva de valo-
rizar a história esportiva da cidade e, con-
siderando o protagonismo esportivo dos 
professores do quadro, tanto os ativos 
quanto os que já se aposentaram. Desta 
maneira, oportunizar mensalmente um mo-
mento de fala, de relato de experiência, de 
valorização das conquistas faz tornar claro 
a importância do professor e o impacto na 
política de esporte no município e, mais do 

que isso, na vida dos munícipes. 

A Professora, ex atleta olímpica e me-
dalhista Soraia André, além abordar este 
tema, trouxe a reflexão e análise sobre o 
papel da Mulher no Esporte, a evolução his-
tórica destas participações, bem com o re-
corte de gênero e empoderamento femini-
no.

Tema: Uma História de Superação

Data Palestra: 14/06/2021

Palestrante: Neide Santos

Uma história de superação trouxe, na bio-
grafia de Neide Santos, um momento riquís-
simo de motivação profissional. Intrinseca-
mente aflora sentimentos de superação, 
crescimento pessoal, resiliência nos profes-
sores traçando novos caminhos e possibili-
dades pedagógicas diante das dificuldades 
diárias e enfrentamento da prática.   Mais 
uma vez resgata a importância do papel do 
Professor de Educação Física, seus percal-
ços mas, principalmente a gratificação pe-
los resultados na sociedade. 

Tema: Uma História de Sucesso

Data Palestra: 09/08/2021

Palestrante: Adauto Domingues

O Professor, ex-atleta olímpico e meda-
lhista Adauto Domingues, além de ser mais 
um protagonista do Esporte da Cidade, 
apresentou-se como um grande campeão 
da vida e do meio esportivo. Aproveitando 
o momento olímpico, abordou temas como 
superação, dedicação, persistência, amor 
ao esporte e à profissão. Uma história mo-
tivadora para todos os profissionais, pois 
contribuiu para o crescimento e aprendi-
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zado abordando os bastidores do esporte 
de rendimento, as dificuldades e facilidades 
do meio e da gestão esportiva. Mais do que 
isso, trouxe seu relato de experiência de 
mais de 20 anos como professor da Secre-
taria de Esporte e Prática Esportiva e na 
coadjuvante na política de atendimento do 
esporte na cidade. 

Tema: Práticas corporais em tempos  
de pandemia

Data Palestra: 28/06/2021

Palestrante: Valdilene Nogueira (Phorte 
– Práticas corporais em tempos de pande-
mia)

Esta palestra iniciou um ciclo de formação 
fruto da parceria com a Faculdade Phorte 
e a Prefeitura Municipal de Santo André. 
Esta instituição, com grande representa-
tividade na área de Educação Física, pode 
aprofundar o conhecimento científico da 
área da Educação Física com profissionais 
conceituados e graduados. Os temas são 
classificados de acordo com a linha peda-
gógica determinada pelos assistentes pe-
dagógicos, gerentes e professores. 

Projeto Crescer pelo Esporte

Release - Projeto Crescer pelo Esporte 
2018

O projeto, viabilizado por meio da Lei Pau-
lista de Incentivo ao Esporte, propôs a ca-
pacitação dos profissionais de educação fí-
sica que tinham vínculo com a Secretaria de 
Esporte e Prática Esportiva, para criarem 
uma plataforma de viralização por meio de 
projetos de “gamification”.

A estratégia de gamification promove a 
interação entre pessoas e empresas com 

base no oferecimento de incentivos que es-
timulem o engajamento do público, de ma-
neira lúdica.  

A proposta foi que no intervalo entre os 
módulos, durante o ano, os profissionais 
apliquem a metodologia do gamification 
com seus alunos. O resultado desta inter-
venção foi avaliado durante os encontros, 
e os profissionais receberam novas orienta-
ções, tornando o projeto em um ciclo pro-
dutivo de experiências. A técnica visava de-
senvolver o protagonismo dos envolvidos, 
pois, em um jogo, o jogador é quem decide 
e age, quem muda o cenário e a história. O 
protagonismo estimulado com o projeto 
envolve fazer do aluno um ser ativo em sua 
aprendizagem, desafiando-o na busca de 
soluções criativas.

O Projeto “Crescer pelo Esporte” chegou a 
Santo André como mais uma conquista do 
setor de captação de recursos da Secreta-
ria de Esporte e Prática Esportiva. Com re-
alização da Liga Taubateana de Handebol e 
patrocínio da Riachuelo e Eurofarma, o pro-
jeto demonstrou a preocupação de Santo 
André em inovar na difusão de conhecimen-
to para seus alunos e no relacionamento 
com seus profissionais.

Release - Projeto Crescer pelo Esporte 
2020

Projeto “Crescer pelo Esporte” capacitou 
professores de Educação Física de Santo 
André. Palestras com a psicóloga Samanta 
Luchini foram viabilizadas pelo patrocínio 
da PremieRpet.

No mês de outubro de 2020, teve início 
em Santo André a segunda versão do pro-
jeto incentivado “Crescer Pelo Esporte”. O 
projeto visava a capacitação dos profissio-
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nais de Educação Física da Secretaria de 
Esporte da Cidade. Com encontros sema-
nais, a psicóloga Samanta Luchini abordou 
diferentes temáticas que prepararam o 
profissional para o retorno após o pico da 
pandemia da Covid-19, bem como para suas 
relações e fortalecimento emocional. O pro-
jeto foi realizado pela Liga Taubateana de 
Handebol em parceria com a Secretaria Es-
tadual de Esporte, após aprovação na Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte. Sua reali-
zação foi possível por contar com o impor-
tante patrocínio da empresa PremieRpet e 
o apoio da Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva de Santo André.

“A nossa ideia foi trazer nesses encontros 
uma base de conhecimento para os pro-
fessores a respeito do setor emocional e 
comportamento, e como isso pode ser ma-
nejado em benefício dessa retomada. Pre-
cisávamos que fosse bacana primeiro para 
os professores, para toda equipe e, depois, 
lógico, para quem está chegando: os alunos. 
Foi um momento de reviver coisas impor-
tantes e quanto melhor a gente entender 
sobre como funciona o ser humano, mais 
chances a gente terá de acertar”, declarou 
a psicóloga Samanta Luchini.

Para a Professora e Coordenadora de 
Equipamentos, Janisse Barilli, disse que o 
projeto “Crescer pelo Esporte” foi essencial 
para os professores, em entrevista comen-
tou: “Achei excepcional. Acho que foi um 
momento importante para nos preparar, 
mesmo, para essa retomada. Com tantas 
dúvidas sobre que nós vamos receber, entre 
tantas coisas novas, a possibilidade de lidar 
com alunos que já foram contaminados, ou 
perderam algum familiar, nos causa inse-
gurança. Acho muito importante estarmos 
preparados para isso, porque várias vezes 

a gente nem se dá conta das diferentes re-

alidades que podemos presenciar. A forma 

como a Samantha colocou foi excepcional”, 

ressaltou Janice.

Em fevereiro de 2021, último encontro, 

que teve como tema principal “JUNTOS SO-

MOS MAIS”, abordando temas como:

• o poder da equipe na superação de de-

safios;

• o processo de aprendizagem na equipe;

• e a dinâmica de encerramento em equi-

pe, impressionou pela presença de to-

dos os professores.

Campos De Paranapiacaba

No projeto de futebol, uma das premissas 

mais importantes, é a capacitação e for-

mação de profissionais qualificados para 

atender as atividades locais. São realiza-

dos recorrentemente cursos e palestras 

para formação profissional e melhoria da 

qualidade técnica dos professores locais de 

cada Campo de Futebol.

Programa De Formação de Profissionais 

da Secretaria De Educação

CESAs

Segue abaixo a forma como os centros 

educacionais, por meio de sua gestão, orien-

ta e trabalha a formação de professores.

Coordenadores dos CESA’s

Encontros com ênfase em: Gestão de Pes-

soas, Rotina de Trabalho, Educação Inte-

gral e Cooperação.

Artes Educadores

Pautado no desenvolvimento do ser hu-

mano: Práticas Lúdicas, Inclusivas, Desen-

volvimento Infantil e Práticas Cooperativas.

Jornada Pedagógica

Atividade anual, realizada sempre no mês 

de julho desde 2017.

Formação continuada aos professores 

de EFE, outros segmentos da Secretaria 

da Educação e parceiros:

O grupo de professores e professoras 

de EFE já possuem garantido 1/3 de jorna-

da destinada à formação, sendo assim as 

segundas-feiras se reúnem com a coorde-

nação para esse momento. As formações 

acontecem às segundas-feiras, estando os 

docentes organizados em dois grupo -  ma-

nhã e tarde;

A coordenação e professores entendem 

como eixo estruturante de trabalho as for-

mações. Uma especificidade do grupo de 

EFE é a vinculação acadêmica de alguns 

docentes, que trazem criticidade e reflexão 

para essas formações. A coordenação bus-

ca relacionar como o dia a dia das escolas 

para que todos e todas possam participar.

No ano de 2021, a SE firmou parceria com 

o IEE (Instituto Esporte Educação) – presidi-

do pela ex atleta Ana Beatriz Moser. A par-

ceria teve início em junho de 2021 e atende 

190 profissionais diversos, entre professo-

res de EFE, assistentes pedagógicos, repre-

sentantes da SEPE, da equipe técnica da 

SE, NANASA e CESA.
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13
COMUNICAÇÃO E MARKETING
PLANO DE COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Esporte e Prática Es-
portiva de Santo André utiliza dos meios 
de comunicação da Prefeitura para dis-
seminar as informações sobre o esporte. 
Porém, cada dia mais, a necessidade de 
ter seu próprio setor de comunicação se 
fez indispensável para poder firmar par-
cerias com a iniciativa privada, e hoje, há 
um grupo de 4 pessoas trabalhando dia-
riamente para valorizar as ações esporti-
vas da cidade.

Dentre os canais utilizados para aplica-
ção de informação do esporte, lazer e 
promoção à saúde, foram criados os ca-
nais, ainda embrionários de mídia social: 
Facebook e Instagram, ambos intitula-
dos SA Play (Santo André Play), onde há 
uma integração de todas as atividades 
de cada programa e projeto da cidade. 
Porém cada um desses programas, pro-
jetos e entidades de prática esportiva as-
sociada a cidade, tem suas mídias sociais 

próprias, com grande retorno e alcance 
da população.

Segue abaixo a lista de canais e volume 
de seguidores, bem como alguns resulta-
dos interessantes de alcance de mídia ao 
munícipe:

A plataforma SIGA, explicada em deta-
lhes no ponto 14 deste dossiê, também é 
uma tecnologia da informação que disse-
mina informações esportivas da cidade, 
sendo uma fonte de pesquisa pública e 
gratuita, sobre todos os locais e ativida-
des oportunizadas aos cidadãos.

O interesse da cidade é gerar engaja-
mento com os mais diversos públicos e 
interesses, demonstrando afinidade com 
sua população e cuidado na divulgação 
das atividades, provendo relevância, as-
sertividade e gerando curiosidade por 
parte dos munícipes.
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Objetivos do plano de comunicação

• Apresentar o prêmio para a população 

Andreense e levar os benefícios desta 

para conhecimento de todos;

• Instruir e divulgar internamente o prê-

mio e a candidatura, para gerar enga-

jamento por parte dos colaboradores 

da prefeitura;

• Divulgar nossos planos para o futuro 

de Santo André no esporte;

• Divulgar campanhas, projetos e pro-

gramas para alcançar os públicos de-

sejados;

• Disseminar a necessidade da prática 

esportiva e da promoção à saúde atra-

vés da atividade física aos munícipes;

• Divulga Santo André Cidade Sul-ameri-

cana do Esporte por toda a cidade, de 

forma física e online;

• Captar quantidades de engajamento e 

participações online ou por ativações 

do prêmio;

• Abrir um canal de comunicação espor-

tiva para o munícipe.

Público alvo

O plano de comunicação visa atingir o 

maior número de pessoas, sem distinção, 

para que notem o prêmio, escrevam so-

bre ou participem das atividades. Há mui-

tas formas de se engajar com um evento  

como este.

Para o público interno faremos um plano 

conciso de massificação da informação so-

bre Santo André “Cidade Sul-americana do 

Esporte”, sobre a candidatura, e sobre to-

das as atividades propostas no dossiê, para 

gerar curiosidade e disseminação interna 

da informação. Abaixo, mais informações 

sobre as ações internas.

Veículos de Mídia

Pretendemos atingir a mídia de forma glo-

bal, porém em parceria inclusive com jor-

nais locais, para gerarmos mais releases 

abertos à outras mídias. O interesse aqui é 

ter um clipping de mídia grandioso e farto 

de informações.

Público alvo

O plano de comunicação visa atingir o 

maior número de pessoas, sem distinção, 

para que notem o prêmio, escrevam so-

bre ou participem das atividades. Há mui-

tas formas de se engajar com um evento  

como este.

Para o público interno faremos um plano 

conciso de massificação da informação so-

bre Santo André “Cidade Sul-americana do 

Esporte”, sobre a candidatura, e sobre to-

das as atividades propostas no dossiê, para 

gerar curiosidade e disseminação interna 

da informação. Abaixo, mais informações 

sobre as ações internas.

Veículos de Mídia

Pretendemos atingir a mídia de forma glo-

bal, porém em parceria inclusive com jor-

nais locais, para gerarmos mais releases 

abertos à outras mídias. O interesse aqui é 

ter um clipping de mídia grandioso e farto 

de informações.
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CONVÊNIO

Diário do Grande ABC, jornal local e de 
grande circulação já firmou parceria 
com a cidade para atender ao prêmio na 
íntegra, participando de todas as ações 
e reportando todas as nossas ativida-
des, bem como participando com a con-
tribuição em conteúdo jornalísticos e fo-
tografias para este dossiê.

Entidades de Prática Esportiva, Atletas, 
Treinadores, Faculdades, Universidades e 
outras entidades esportivas.

Pretendemos manter comunicação direta 
com este público, divulgando massivamente 
nossas atividades, especialmente para o ano 
da distinção, bem como utilizar nossos em-
baixadores como porta-vozes nestas divul-
gações específicas, para aproximarmos este 
público do futuro do prêmio. Convênios e par-
ticipações especiais são esperadas a partir 
de boa comunicação com este público.

Munícipes Andreenses e Comunidades Locais

Nosso principal público, aquele que quere-
mos que veja o prêmio, ‘compre’ os objetivos, 
participe ativamente das ações e se benefi-
cie de todo o projeto proposto.

Público Geral

De forma regional, nacional e internacional, 

entendemos que todos devem tomar conhe-
cimento sobre a participação de Santo André 
neste prêmio. Entendemos que grandes con-
vênios, futuras parcerias podem ser fruto 
desta boa ‘comunicação’

Importância do Esporte e da Atividade Física

De maneira geral entendemos ser relevante 
levantar pautas sobre a importância do es-
porte e da educação física na vida do ser hu-
mano. Vamos contextualizar nossos eventos 
e trazer sempre pautas sobre hábitos saudá-
veis, qualidade de vida, atenção aos idosos, 
dicas de atividades, incentivo à participação 
geral do munícipe  e cidadão andreense.

Para nós, tão importante quanto à parti-
cipação, está a informação adequada, para 
que todos saibam os porquês de precisarem 
de uma vida mais ativa, e como nós, cidade, 
podemos ajudar. Estas pautas servirão para 
todos os públicos, mas especialmente à po-
pulação em geral.

Comunicação para a candidatura e ano da distinção

Para o projeto Cidade Sul-americana do 
Esporte, a prefeitura vem preparando al-
gumas ações para valorizar as atividades 
que serão realizadas e também para atingir 
o maior número de munícipes andreenses. 
Acordos e parcerias com entidades como 
SESI, SESC, clubes e associações e outras 
EPDs também estão sendo articuladas, 
para que estas também divulguem as ações 
2022-2023 e fortaleçam ainda mais esta 
disseminação esperada para o projeto.

Dentre as ações esperadas pela prefeitu-
ra de Santo André, estão as descritas abai-
xo, que se dividem em três grupos: ações 
para a candidatura, ações de comunicação 
interna e ações para o ano da distinção. 
Veja abaixo:

Plano de Comunicação – Candidatura

• Agosto/ 2021 - Escolha e comunicação/ 
lançamento dos embaixadores do Prê-
mio;

• Setembro/ 2021 - Conclusão, editoração 
e entrega do Dossiê – entrega;

• Setembro/ 2021 - Criação e entrega de 
vídeo da candidatura – entrega;

• Set-Out/ 2021 - Lançamento Oficial  
do logo;

• Outubro/ 2021 - Criação e lançamento 
do uniforme de trabalho (ou apenas ca-
misetas) para candidatura;

• Outubro/ 2021 - Criação e lançamento 
de Mascote para o prêmio;

• Out-Dez/ 2021 - Outdoors, explicativos – 
para o Munícipe compreender o prêmio;

• Novembro/ 2021 - Criação e lançamento 
do vídeo de Cidade Sul-americana do Es-
porte, não mais candidata, porém ven-
cedora do prêmio;

• Dezembro/ 2021 - Adaptação de logo e 
lançamento para Cidade Sul-americana 
do Esporte (sem ‘candidata’ no nome);

Plano de Comunicação Interna – Prefei-
tura (à partir de Setembro de 2021)

A intenção é iniciar trabalhando o conhe-
cimento da equipe interna da prefeitura 
acerca do prêmio, para engajar ainda mais 
nossos colegas e colaboradores no ano da 
distinção. Possíveis ações:

• Intranet - aplicar identidade visual no 
sistema interno dos colaboradores;

• Fundo de tela - aplicar identidade visual;

• TV do elevador - rodar vídeos e informa-
tivos;

• Quadros de informação - colocar infor-
mativos sobre o prêmio e ações;

• Quadros de aviso de secretarias - circu-
lar informativos;

• Rede pública de ensino - divulgar 
massivamente;

• Iluminação prédio da prefeitura - ilumi-
nar prédio da prefeitura com cores do 
prêmio;

• Letras (gigantes) Cidade Sul-america-
na do Esporte (Paço, Dellantonia, Bruno 
Daniel e etc);

• Produção de Timelapse de todas as ati-
vidades de comunicação interna – com-
binar com timelapse da candidatura;
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Plano de Comunicação – Ano da Distin-

ção (Projeto Cidade Sul-Americana do 

Esporte)

Trabalhar a comunicação geral na ci-

dade, de forma física e online, equipa-

mentos esportivos, eventos, atividades 

e demais ações, para que todos enten-

dam, colaborem, participem e recebam 

os benefícios de estar associados à uma 

atividade física ou esportiva e às oportu-

nidades na cidade. Possíveis ações:

• Envelopamento de comunicação vi-

sual dos ginásios;

• TVila – TV+ – Guardiã da Notícia - Uti-

lizar canal de comunicação com a 

periferia;

• Outdoors, explicativos com infos das 

ações que ocorrerão em 2022 - MAR;

• Mídia impressa em geral – convênio 

Diário do Grande ABC;

• Mídias esportivas – Canal de divulga-

ção do Esporte;

• Faixa nas entradas da cidade – 

“Bem-Vindos à Cidade Sul-americana 

do Esporte”;

• Placas de trânsito – indicação Santo 

André – Cidade Sul-americana do Es-

porte;

• Campanha Aces Europe – Cidade Sul-

-americana do esporte;

• Site Cidade Sul-americana do Espor-

te – linkar com site prefeitura;

• Ações de divulgação maciça (carros 

prefeitura envelopados, camisetas à 

todos os envolvidos);

• Divulgação do calendário 2022-

2023; Fechar o calendário em Março 

e divulgar em Abril de 2022;

• Camisetas, brindes (squeezes, bol-

sas esportivas, pelúcia do mascote, 

copos, chaveiros, bonés e etc, para 

todos os eventos do ano) – Inclusive 

de outros eventos da prefeitura;

• Medalha de participação para tudo 

que não é competitivo;

• Camisetas promocionais e Unifor-

mização dos trabalhadores para  

o projeto;

• Bandeira Cidade Sul-americana do 

Esporte – 10 unidades – Todos os gi-

násios;

• Hastear bandeira - PM, Paço, Bom-

beiro, Guarda Civil, Tiro de Guerra, 

entradas da cidade;

• Ano de eleição – Mudança de brasão 

– Não pode usar slogans de campa-

nha ou vincular à gestão.
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Plano de marketing

Dentre todas as atividades necessárias 
para a boa execução de um prêmio como 
este numa cidade, a área de marketing aca-
ba sendo uma das mais importantes e seu 
trabalho dos mais esperados, pois é quem 
cria a ‘cara’ do prêmio de direciona as ações 
para que recursos possam ser buscados 
com empresas apoiadoras.

Implantar um setor de marketing para 
uma instituição de caráter público, não in-
dependente, como a Secretaria de Esporte 
e Prática Esportiva, não é um trabalho fá-
cil. Invariavelmente o marketing de uma se-
cretaria fica à cargo da própria prefeitura, 
o que deixa as secretarias muitas vezes à 
mercê da ‘competição’ por espaço e impor-
tância, assim como na comunicação.

Todavia, Santo André, a partir dos seus 
projetos de captação de recursos e da im-
plantação do setor de captação, iniciou 
um trabalho muito frutífero de conquistar 
apoiadores do esporte, seja por meio de 
emendas parlamentares, projetos incenti-
vados ou mesmo captação direta.

Atualmente, a secretaria dá apoio às En-
tidades de Prática Esportiva associadas, 
no que se refere à montagem de projetos, 
planos comerciais e administração de cap-
tação de recursos, honrando ainda mais o 
vínculo e acordo entre as partes, e desone-
rando o orçamento interno, garantindo as-
sim uma melhor otimização de recursos.

“Entendemos que a distinção provenien-
te da Aces Europe tem forte propriedade e 
grande valia na reafirmação da excelência 
em Gestão Esportiva da cidade, gerando 
confiabilidade e demonstrando às empre-
sas apoiadoras do esporte, que o trabalho 

realizado aqui é assertivo, dá resultado e é 
exercido por colaboradores apaixonados e 
qualificados, o que virá a atrair mais investi-
mento para o cenário esportivo andreense.”

Palavra do Secretário - Marcelo Chehade.

A intenção para o setor de marketing é se-

guir duas linhas de ação para captação de 

recursos para o prêmio: emendas parlamen-

tares e recursos de marketing direto. Para 

emendas pretendemos seguir os passos já 

executados hoje, de preparação de projetos 

e apresentação para as emendas potenciais, 

para afirmar a capacidade de execução dos 

planos. Já para o setor privado, iremos ini-

ciar uma busca por empresas interessadas 

no prêmio e no projeto desta distinção, pre-

parar materiais comerciais e firmar acordo 

e patrocínios para todas as ações.

Construção da identidade visual do prêmio

Levando-se em consideração o amplo as-
pecto demográfico a ser impactado pela 
candidatura da Cidade ao prêmio a identi-
dade visual precisa conversar com todas as 
camadas da população. Ser de fácil assimi-
lação e reconhecimento, gerar engajamen-
to e simpatia. Para atingir tais objetivos 
consideramos a utilização da mascote, as-
sim com a predominância das cores azul e 
branco (cores oficiais da cidade) como base 
para toda a identidade visual.

Todo o processo foi estabelecido numa 
parceria entra a Secretaria de Esportes e 
Práticas Esportivas e a Unidade de Comuni-
cação e Eventos, visando criar uma identi-
dade coesa e objetiva, mas que atingisse os 
objetivos estabelecidos pelo marketing da 
candidatura. 

Criação da identidade visual do prêmio

A mensagem a ser transmitida com a can-

didatura do prêmio é global, no entanto é 

necessário que tenha elementos que a loca-

lizem geograficamente, para que em ape-

nas um instante possa se absorver a infor-

mação. Para tanto utilizou-se como fundo a 

silhueta do Paço Municipal de Santo André, 

facilmente reconhecido em toda a região e 

tombado pelo Conselho de Defesa do Pa-

trimônio Histórico do Estado de São Paulo 

(Condephaat), a obra do arquiteto Rino Levi 

com projeto paisagístico de Roberto Burle 

Marx destaca-se no cenário da cidade sen-

do, portanto, ideal para assinalar a localida-

de do objeto a ser comunicado. O segundo 

elemento de relevância da nossa identidade 

é o padrão gráfico da marca, representa-

ção que tem como base os anéis olímpicos, 

decompostos em semicírculos e dispostos 

de maneira a remeter ao formato da cabe-

ça do gavião de penacho. Tal composição 

busca o discurso visual da regionalidade 

pelo elemento zoomórfico aliado a universa-
lidade do esporte representado pelos anéis. 

Vemos então nosso terceiro elemento que 
é o próprio gavião de penacho representa-
do de maneira antropomórfica, com traços 
estilizados, sendo esta a mascote do espor-
te de Santo André. Ao aparecer em poses 
que representam esportes distintos, a mas-
cote fecha a leitura da mensagem deixando 
claro de maneira rápida e objetiva que es-
tamos apresentando a candidatura a uma 
premiação que abrange o esporte como um 
todo, muito além de alguma modalidade es-
pecífica. 

O quarto elemento presente é o símbolo 
da cidade de Santo André. Um coração mul-
tifacetado com as cores do município entre 
as palavras Santo André. Que indica a rela-
ção de amor da população para com a ci-
dade em todos os seus aspectos.  A união 
desses elementos na identidade visual cria 
um discurso claro e direto de uma premia-
ção esportiva local de caráter universal.



283282

Mascote

Um elemento muito importante na identidade visual é a mascote. Escolhida inicialmente para ser 
mascote dos jogos escolares a representação estilizada do gavião de penacho teve boa aceita-
ção e criou identidade junto ao esporte de Santo André. Sendo assim foi incorporada como sím-
bolo da prática esportiva.

A ave, natural da américa do sul habita biomas florestais. É considerada como ameaçada de ex-
tinção pelo IBAMA, mas tem sido avistada com frequência na região de Paranapiacaba. Foi esco-
lhida exatamente por ser um animal ameaçado presente no nosso território e que evoca em sua 
aparência as qualidades agregadas à pratica esportiva, pela altivez, agilidade, força e sobretudo 
pelo espírito de superação.

O desenho busca humanizar a forma da ave, para aproxima-la das possibilidades de prática es-
portiva, mas também pela possibilidade construtiva de peças vestíveis a serem utilizadas como 
mascote em eventos esportivos. As pernas mais grossas e longas e as asas que terminam em “de-
dos” fazem com que seja aplicável a esse fim.

Logo - Cidade Sul-Americana Do Esporte 

“Candidata”

A logo para a distinção foi pensado basea-

do em alguns conceitos esportivos interna-

cionais, como os aros Olímpicos, que reme-

tem aos princípios do Olimpismo e também 

trazem à memória as glórias esportivas 

da cidade. Também está representada, 

no design da logo, a forma da cabeça de 

um Gavião de Penacho, ave nativa de San-

to André, e símbolo da cidade. A combina-

ção nos traz este excelente resultado, que 

demonstra a criatividade, originalidade e 

apresentação clara dos elementos básicos 

que a cidade quer difundir com o projeto 

da distinção
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14
PROPOSTA 2022-2023

CIDADE SUL-AMERICANA DO ESPORTE

A cidade de Santo André vem traba-
lhando incansavelmente para ampliar as 
oportunidades de prática esportiva, de 
lazer e atividades físicas, ao maior núme-
ro de munícipes. Muitos dos atendimen-
tos foram criados para concluir deman-
das básicas e necessárias de promoção à 
saúde da população e de organizações da 
lógica esportiva na evolução de equipes 
de base e representação competitiva da 
cidade. Outra demanda que necessitava 
de atenção à sua organização básica é a 
Formação Esportiva, com aulas regula-
res de diversas modalidades esportivas 
para nossas crianças.

Uma vez melhor estabelecidos, os pro-
gramas e projetos puderam receber 
intenções de ampliação e adaptações 

interessantes para agregar ainda mais 
atividades e atender um número maior 
de cidadãos. Esta premissa gerou frutos 
no setor administrativo da Secretaria 
de Esporte e Prática Esportiva da cida-
de, que iniciou, após novas contratações 
especializadas em projetos incentivados, 
a implantação do setor de Captação de 
Recursos e Projetos. Este setor iniciou 
um excelente trabalho de adequar as en-
tidades de prática esportiva parceiras da 
cidade para receberem recursos incenti-
vados. Iniciou-se também a elaboração 
de projetos para captação de recursos 
incentivados, emendas parlamentares e 
convênios com outras organizações es-
portivas de valia, e também adequação 
administrativa da própria SEPE.
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Das adequações administrativas ainda 
apontamos como relevantes a reestrutura-
ção das gerências internas, atualizando-as 
para Gerência de Formação e Rendimento 
Esportivo, Gerência de Esporte Participa-
tivo e Promoção à Saúde e Gerência Ad-
ministrativa. Estas atualizações orientam 
melhor a administração geral da Prefeitura 
e o quadro de colaboradores da SEPE em 
relação às atribuições de cada área do es-
porte, facilitando montagens de orçamen-
tos, direcionamento de atividades e outras 
ações organizacionais, que mesmo ‘imper-
ceptíveis’ num primeiro momento, fazem 
grande diferença na atuação do setor.

Os setores se uniram para iniciar um traba-
lho de criação de fundamentação técnica, 
para evoluir num plano de diretrizes e bases 
para a secretaria, que no futuro poderá ser 
utilizado como pilares centrais das ações da 
SEPE. O próximo passo nesta tarefa, que 
elaborou conceitos importantes como mis-
são, visão, objetivos, resultados, indicado-
res e mais, é justamente criar procedimen-
tos padrões e políticas de trabalho para o 
melhor funcionamento da secretaria.

Inovações 

A própria captação de recursos, é uma 
inovação no setor público do esporte da ci-
dade, e aumentou a gama de possibilidades 
em melhorias e inovação. Convênios com 
outras secretarias do esporte, como a do 
Estado e a Nacional, começaram a ser rea-
lizados e assim, ganharam corpo e amplia-
ram os atendimentos municipais. Empresas 
parceiras que passaram a apoiar projetos 
incentivados, fazem parte do dia a dia da 
SEPE, e selam a excelência do trabalho rea-
lizado até o momento. A intenção é aumen-
tar ainda mais o poderio de captação da se-
cretaria, ainda que em patrocínios diretos, 
não somente com incentivo.

Tecnologia da informação

A Prefeitura de maneira geral busca utili-
zar a TI como grande apoiadora e incenti-
vadora da evolução dos projetos e ações de 
cada departamento. O benefício aparece 
para todos, e o esporte vem, cada vez mais, 
se alinhando neste quesito, caminhando em 
paralelo a estas evoluções, aproveitando os 
melhores estímulos ao uso da tecnologia a 
favor de suas atuações principais.

Aulas Online

Especialmente durante o período de pan-
demia, nossos professores atuaram, em 
sua maioria, com aulas online, em diversos 
formatos para entender o que atendia me-
lhor nosso público. Muitos elementos de su-
cesso permearam esta ação, e uma grande 
parceria, já existente, se fortaleceu. Trata-
-se da TVila, um canal online de transmissão, 
que começou com a sua atenção voltada 
à comunidade e o futebol, e hoje atende a 
SEPE em diversas ações, como, por exem-
plo, gravação e edição de aulas online para 
nossos munícipes.

Sistema Target

Este é um sistema online central do plane-
jamento da Prefeitura que visa receber os 
projetos e planos de ação de cada departa-
mento. Neste sistema, inclui-se todos os pro-
jetos e programas executados na secretaria, 
e acompanha-se seus desenvolvimentos, es-
pecialmente no que se refere à datas fim, al-
terações de ações, orçamento e etc.

O Esporte irá aproveitar este sistema, que 
integra controle de ações, projetos, finanças, 
etc, que valorizarão o desenvolvimento admi-
nistrativo da secretaria, criando ainda mais 
registro, manutenção e controle centrais de 
todas nossas metas. Isto é um conceito ino-
vador dentro da administração pública es-
portiva e tende a ser muito visado daqui para 
frente, trazendo ainda mais profissionalismo 
aos atendimentos públicos do esporte.

Sistema SIGA

O Sistema de Informações Geográficas 
Andreense é uma plataforma de consulta e 
difusão de diversas informações e serviços 
relativos ao município de Santo André. Além 
disso, se mostra também como uma impor-
tante ferramenta de planejamento e gestão, 
que tem a função de integrar diversos dados, 
espaciais ou não, em um único sistema. Isso 

permite combinar informações de diferentes 
fontes e tipos, provenientes de diversos ban-
cos de dados, que servem de subsídio para 
pesquisas, planejamento e tomadas de deci-
sões nos diversos setores da administração 
municipal.

Todo o sistema foi baseado na utilização de 
softwares livres, interfaces amigáveis e da-
dos abertos. Isso possibilita que, tanto a Pre-
feitura de Santo André quanto os munícipes, 
tenham acesso às informações municipais 
com a utilização de softwares com tecnologia 
atualizada e sem custos financeiros, visando 
à democratização do acesso à informação, 
atendendo à Lei nº 12.527/2011, conhecida 
como Lei de Acesso à Informação – LAI.

O SIGA foi desenvolvido por servidores da 
Prefeitura de Santo André e conta com a co-
laboração das diversas secretarias e autar-
quias municipais que compõem o Grupo Ges-
tor da Informação – GGI, sob a coordenação 
do Departamento de Desenvolvimento e Pro-
jetos Urbanos da Unidade de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos. Para a construção 
do sistema, contamos também com o apoio 
da Universidade Federal do ABC, do Sistema 
Ambiental Paulista – Datageo e Mapa Digi-
tal da Cidade de São Paulo – Geosampa, aos 

quais agradecemos 
imensamente.

A plataforma en-
trou no ar em fase 
experimental em 
18 de dezembro de 
2019, apenas para 
os servidores muni-
cipais através da In-
tranet da Prefeitu-
ra de Santo André, e 
em abril de 2021 na 
internet para aces-
so público em geral. 
O Esporte tem mui-
to a se beneficiar da 
utilização do SIGA 
e da alimentação  
do mesmo.
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Mapeamento esportivo da cidade

O mapeamento da cidade iniciou com a es-

tratégia de conhecer todos os ‘cantos’ em 

que há prática orientada de esportes e la-

zer, trazendo para a SEPE a capacidade de 

reconhecer que áreas da cidade não possui 

oferecimento de atividades físicas de ne-

nhum formato, facilitando a aplicação de 

novos projetos e programas, que atendam 

áreas ainda defasadas.

Com o auxílio do SIGA, o munícipe terá a 

possibilidade de consulta de atividades pú-

blicas ou privadas em sua região, provocan-

do o interesse à prática e a oportunidade e 

acesso dos mesmos. Nosso departamento 

de assessoria está em prática deste mape-

amento e deverá ter a primeira devolutiva 

terminada ainda no final de setembro de 

2021, sendo realizado periodicamente para 

renovação de informações internas e no 

sistema de geolocalização.

Outra facilidade que o mapeamento opor-

tuniza é o posterior cruzamento de dados 

e inteligência de análise em relação às re-

giões que se interessam ou participam de 

uma ou mais modalidades e práticas espe-

cíficas, como por exemplo, o basquetebol 

e a ginástica no parque, que as proximida-

des do Parque Celso Daniel, se interessam 

mais. Outras relações entre dados são pas-

síveis de posterior análise para melhor co-

nhecermos nossos públicos, quantidade de 

praticantes, necessidades, oportunidades e 

desafios dentre as ações pretendidas pela 

secretaria.

Lazer

A reintegração do Lazer para o esporte 
também é uma inovação desta gestão, pois 
por diversos anos esta gerência esteve sob 
a tutela do departamento de cultura da ci-
dade. Cultura e Esporte sempre tiveram 
uma disputa conceitual em relação ao que é 
lazer, e como o mesmo deve ser orientado.

Considerando que a Educação Física e o 
Esporte vêm ao longo do tempo, estudando 
a necessidade do lazer, as possibilidades de 
aproveitamento deste tempo precioso, o 
plano desta proposta é de reintegrar a pas-
ta Lazer na Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva, uma vez que boa parte dos seus 
colaboradores já possuem especialização 
para conduzir atividades de lazer.

O grande objetivo de reintegrar o lazer é 
para dar capacidade de expansão do tra-
balho esportivo e levar o esporte como fer-
ramenta de lazer para a sociedade. Ao rea-
lizar esta reintegração, a secretaria ganha 
ainda mais corpo na disseminação de suas 
ações, criações de novos programas inte-
grados com o lazer, e ampliação das inúme-
ras atividades de lazer já realizadas. 

Dentro da Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva, encontram-se os mais diversos 
profissionais especializados em educação 
física, esporte e lazer, portanto a instrução 
dos profissionais também será levada em 
consideração para que os atendimentos fi-
quem ainda mais aprimorados.

Além destas iniciativas, muitas outras 
novidades aguardam no plano desta ges-
tão de Santo André, e valem a pena serem 
conferidas mais abaixo, a partir do ponto 
15 deste dossiê.

Conforme sequência lógica dos planos da 
cidade para o esporte, o investimento fi-
nanceiro também irá aumentar. Os últimos 
quatro anos foram pautados em cautela, 
reorganização, averiguação de valor nas 
ações existentes até então e reorientação 
da gestão administrativa interna.

Neste momento, a cidade entra na segun-
da fase de sua gestão mais atual, a de in-

vestimento e crescimento das ações. Para 

tanto, a previsão orçamentária indica um 

avanço tanto para ações internas e even-

tos, quanto para reformas e construções. 

Seguindo esse caminho, o setor de capta-

ção também trabalhará para trazer cada 

vez mais relações, convênios e incentivos 

aos nossos projetos, que passam cada vez 

mais à frente em melhoria e evolução.

14.1. INVESTIMENTO NO ESPORTE
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15
AÇÕES FUTURAS

Seguindo o desenvolvimento dos pla-
nos da secretaria, a cidade entende que 
é momento para dar início à diversas 
ações de grande valia à comunidade es-
portiva e praticantes de esportes em ge-
ral, e também para incentivar cada vez 
mais cidadãos ao mundo da atividade fí-
sica. Nada está mais em pauta nos dias 
de hoje do que cuidar da saúde e valo-
rizar as boas práticas e hábitos saudá-
veis, especialmente, pelos temores que 
ocorreram desde março de 2020, devi-
do à pandemia da Covid-19.

Pessoas de todas as idades adoece-
ram com o novo coronavírus ou ainda 
pela vida confinada e complexa que a 
pandemia em si causou. Práticas insalu-

bres retomaram a cena e cada vez mais 
sedentários foram desenvolvidos, comi-
das não saudáveis consumidas e o medo, 
desespero, insegurança e depressão fo-
ram instaurados numa quantidade exor-
bitante de lares. Resta à Educação Físi-
ca, ao esporte e à saúde, alinhados com 
a educação, o lazer e a cultura, retomar 
as boas práticas às vidas dos munícipes.

Nossas ações e planos para a cidade 
de Santo André incentivam os hábitos 
saudáveis e a retomada de uma vida 
ativa, e desejam não menos, do que um 
aumento de generoso do número de 
praticantes de atividade física para o 
ano da distinção - Cidade Sul-america-
na do Esporte.



293292

A Denominação “Cidade Sul-americana do Esporte” é a Alavanca que Trará Luz às Ações  
do Ano de Distinção

Ao longo desses anos o esporte no Brasil, de maneira geral, tem sofrido com pouca publicidade, 
desvalorização e perda de campo para outras atividades, inclusive se vendo numa luta para ser 
considerado atividade essencial à saúde, durante a pandemia. Em Santo André infelizmente não 
foi diferente, nos vimos, diariamente em luta para retornarmos às pautas mais importantes da 
cidade.

A partir disso, entendemos que o prêmio vem como um impulsionamento para o reconhecimen-
to não somente da importância do esporte, o lazer e a atividade física para a saúde e qualidade 
de vida dos munícipes, mas como atividade essencial e indispensável à vida de qualquer cidadão, 
sendo obrigatoriedade e imprescindível em toda e qualquer pauta realizada pela cidade, daqui 
para frente.

Palavra do Secretário Adjunto de Esportes, Gilberto Krauser.

Seguindo conformidade e consonância com o Manifesto Aces Europe, as ações da cidade de Santo 
André, para o ano da distinção, serão idealizadas com base nos seguintes preceitos:

• Oportunidades inclusivas;

• Novos locais para uso do esporte;

• Lazer para toda a cidade;

• Eventos inspiradores e acolhedores;

• Incentivo à prática física;

• Educação em relação à qualidade de vida e hábitos saudáveis;

• Educação em relação ao jogo limpo (fair play);

• Educação moral via esporte;

• Integração de áreas do conhecimento com o Esporte;

• Movimento em toda cidade e para todos;

• Esporte de base e rendimento conectados e representando a cidade em mais modalidades;

• Esporte paralímpico iniciante e competitivo;

• Esportes para todas as idades;

• Cuidado com a Terceira Idade;

• Diversidade e acolhimento para todos os gêneros;

• Diversão e entretenimento pelo esporte;

• Eventos e oportunidades abertas com vivências e atividades.

Segue abaixo a relação de atividades, 
eventos e ações para o Esporte, Promo-
ção à Saúde, Geração de Hábitos Saudá-
veis e Boas Práticas, que serão realizadas 
no ano da distinção.

Ações Organizacionais do Poder Público

Tanto para a candidatura como para o 
ano da distinção, não é possível entregar 
um grandioso e ambicioso projeto como 
este, sem a colaboração e participação 
ativa de entes públicos. Faz-se necessária 
então a realização de algumas ações, com 
apoio e colaboração do poder público.

Criação do Conselho Municipal do 
Esporte (CME)

A Secretaria de Esporte e Prática Espor-
tiva pretende criar um Conselho Municipal 
de Esporte que será responsável por cap-
tar as necessidades e problemas regionais 
na cidade e trazer às pautas de reuniões 
com todas as regiões, facilitando a comu-
nicação da via pública com o munícipe e 
possibilitando maior agilidade nas respos-
tas às necessidades de cada região.

O Conselho deverá presidir reuniões re-
gulares com o Secretário de Esportes, 
bem como com suas associações locais, 
trazendo pautas importantes e gerando 
conteúdo para treinamentos posteriores.

O conselho é criado por meio de votação 
de membros das associações e entidades 
esportivas locais. Os representantes são 
eleitos com 50% dos votos da iniciativa 
privada e 50% da iniciativa pública.

Capacitação dos Membros - CME

Considerando a importância de levar-
mos conhecimento técnico às entidades 

e associações esportivas da cidade, como 
uma formação continuada, o CME tam-
bém fará papel de formador, no que diz 
respeito a trazer cursos e palestras às 
EPDs associadas e manter constante dis-
seminação de conhecimento aos profis-
sionais do esporte e da educação física 
que atuam em Santo André.

A intenção aqui é trazer conteúdos so-
bre áreas específicas do esporte e da ati-
vidades física, mas também sobre gestão, 
área de maior dificuldade do professor 
empreendedor. Anualmente pretendemos 
realizar um Fórum de Discussão do Espor-
te na Sociedade, que será uma reunião 
aberta com todas as associações muni-
cipais e que poderá ocorrer na Faculdade 
Anhanguera, parceira da prefeitura.

Fundo de apoio ao Esporte e Lazer

O Fundo de Apoio ao Esporte e Lazer 

(FAEL) tem a finalidade de prestar o apoio 

financeiro necessário ao desenvolvimento 

dos programas específicos da Secretaria 

de Esporte e Prática Esportiva, mediante 

a administração autônoma e gestão pró-

pria dos respectivos recursos. 

O objetivo é trabalhar a arrecadação de 

fundos para o esporte na cidade. A utili-

zação desse fundo será deliberada pelo 

Conselho Municipal de Esporte, por meio 

de reuniões e votação das regiões e asso-

ciações participantes.

Para tanto é imprescindível a criação de 

um regramento e elaboração de estatuto 

para implantação deste Fundo, bem como 

do Conselho como um todo. Além da orga-

nização básica, será de bom tom termos 

uma caixa de sugestões (física e virtual) 
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para que o conselho siga recebendo os in-

teresses da cidade.

Criação e instituição da Carta do Despor-

to de Santo André;

Após o primeiro Fórum, o conselho deve-

rá apresentar a Carta do Desporto, para 

ser definida como decreto, e com duração 

de 10 anos, que contemple ações neces-

sárias à realização do esporte na cida-

de e considere o aumento de orçamento 

público para 1% da arrecadação anual  

de impostos.

Congresso Nacional de Política Pública 

no Esporte;

Para favorecer a discussão no âmbito 

público das políticas do esporte em diver-

sos segmentos, entendemos como apro-

priado o momento do prêmio para que a 

cidade venha a presidir um congresso des-

ta proposição.

Um exemplo do que pode ser discutido 

são as funções atuais de cada nível da hie-

rarquia pública no esporte (nacional, esta-

dual e municipal) para direcionar futuros 

acordos e sequência de ações. A atuação 

dos esportes nas escolas é um outro tema 

muito interessante para ser tratado nes-

te congresso.

A intenção é que este congresso seja se-

diado em Santo André e organizado pelo 

Consórcio ou Secretaria Especial do Es-

porte. Entendemos ser indispensável o 

envolvimento das Secretaria do Estado, 

Consórcio Intermunicipal, Conselho Regio-

nal de Educação Física, Conselho Nacional 

de Educação Física.
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15.1. Retomada do Protagonismo do Esporte Andreense

“O Esporte de Santo André já foi referência nacional em diversas modalidades sempre apresen-
tando grandes nomes da iniciativa privada como parceiros, seja desenvolvendo atividades, ou 
estampando as suas marcas nas camisas de equipes de alto nível técnico, com alcance interna-
cional. Partindo desta premissa a atual gestão tem como objetivo retomar o protagonismo no 
cenário esportivo, para tanto devemos unir esportistas e amantes do esporte andreense, bus-
cando a evolução contínua e a participação da população em modalidades e atividades esporti-
vas, retomando assim o caminho que o Esporte de Santo André já conheceu tão bem.”

Gilberto Braguiroli Krauser, Secretário Adjunto de Esportes e Prática Esportiva

Partindo deste princípio de retomada, a 

Secretaria de Esportes e Prática Esportiva 

de Santo André buscou elaborar projetos e 

ações que testemunhem estes objetivos e 

certifiquem o caminho a ser seguido na bus-

ca de desenvolver novas equipes, expandir e 

aumentar o potencial das equipes existentes, 

bem como apresentar novas propostas de 

equipes paralímpicas ao programa de rendi-

mento.

Abaixo nossas ações para os próximos 

anos:

Circuito de Palestras do Jogo Limpo  

e Antidoping

Para o ano da distinção, implantaremos um 

circuito de palestras, com a temática do jogo 

limpo (fair play), respeito às regras e antido-

ping, levadas em treinos, congressos técni-

cos, jogos, reunião de professores, eventos 

e outras oportunidades onde poderemos 

disseminar este conceito tão expressivo e 

necessário no mundo esportivo competitivo. 

Nossos embaixadores e outros atletas an-

dreenses renomados serão os porta-vozes e 

palestrantes deste projeto que rodará Santo 

André. A proposta consiste em trazer  a his-

tória da cidade também em relação ao fair 

play e antidoping, e assim trazer mais firme-

za e atenção a estes conceitos.

Este projeto poderá contemplar convênios 

com a Secretaria Especial do Esporte, Se-

cretaria Estadual do Esporte, o Panathlon e 

o SESI Santo André.

Centros de Formação

O programa consiste na parceria do Governo 

do Estado com a Prefeitura por meio de con-

vênio, com o propósito de fomentar e desen-

volver o esporte para crianças e adolescentes 

na faixa etária de 07 a 17 anos em diferentes 

modalidades. Neste caso Santo André já conta 

com quatro modalidades desenvolvidas e para 

o próximo ano serão mais duas contempladas 

para atendimento, Voleibol e Handebol. Sendo 

assim, serão mais de 200 vagas oferecidas nas 

modalidades proporcionando não só esporte, 

mas também saúde, educação e inclusão social 

aos munícipes. Ainda para 2022, a cidade está 

buscando inserir no Centro de Formação, um 

projeto específico do Futsal, que atenderá ao 

menos 200 munícipes.

Este programa é parte do convênio com o 

Governo do Estado, e tende a garantir bene-

fícios básicos às equipes de formação, o que 

valoriza e fortalece nossa base para alme-

jar os objetivos futuros.

Objetivo

Reestruturação das equipes competitivas 

da cidade, reorganizando e fortalecendo o 

trabalho realizado nas categorias de base do 

município e assim fomentar o desporto com-

petitivo com a descoberta de talentos além 

da busca incessante pela parceria privada no 

fomento financeiro das equipes de alto rendi-

mento e assim disputar as primeiras coloca-

ções nas principais competições, além de re-

velar e encaminhar talentos esportivos para 

as seleções estadual e nacional.
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Skate Park - Novo Complexo

O Skate Park Santo André será construído 
para iniciar um novo fomento à modalidade, 
visando o aumento da prática, a construção 
de equipes de treinamento e base, para par-
ticipação em competições. O interesse da ci-
dade é estabelecer equipes de Street e Park, 
juntamente com os esforços da Confedera-
ção Brasileira de Skate, que está em contato 
para ter sua sede ao lado do complexo An-
dreense e contando com o auxílio e experti-
se do multi campeão mundial, diretor da CBS 
e nosso embaixador, Sandro Dias.

Parceria e Organização do Complexo 
Esportivo Anhanguera/ Memorial Clube  
Atlético Pirelli

Parte importante da retomada do pro-
tagonismo andreense no esporte, uma vez 
que o histórico clube foi parte importante 
de grandes conquistas da cidade nas mo-
dalidades de basquetebol, voleibol e boxe. O 
ponto de partida é a busca de parceria pri-
vada para investimento e reestruturação 
do espaço, que um dia pertenceu à Pirelli e 
atuou como o grande e vitorioso clube.

Iniciaremos as atividades com foco no Vo-
leibol e Basquetebol, acionando a iniciativa 
privada para apoio direto na readequação 
do local, estruturação das equipes de apoio 
e incentivo para comunicação e divulgação 
das ações.

CTBC - Espaço Videira

Parceria realizada entre a Sepe e a Igre-
ja Videira (antigo CTBC clube) que garante 
cessão de espaço para utilização das mo-
dalidades Tênis de Mesa, Ginástica, Futsal e 
Basquetebol.

Implantação do Setor Médico 

Nota-se cada vez mais a presença das 
equipes multidisciplinares no dia a dia do 
esporte de alto rendimento. Vemos como a 
equipe intervém na formação dos atletas 
que buscam melhorar seu desempenho dia 
após dia em busca da tão sonhada conquis-
ta e é a partir dessa observação que San-
to André parte em busca da montagem de 
uma equipe multidisciplinar de saúde.

Existem várias vantagens que essa equipe 
pode trazer para os atletas, principalmente 
pelo trabalho realizado por múltiplos profis-
sionais na busca de objetivos em comum. 
Isso porque o ambiente esportivo é compe-
titivo e o desempenho esperado do atleta é 
cada vez maior.

Esse ambiente pode trazer muitas variá-
veis e está diretamente ligada à performan-
ce. Como, por exemplo, a pressão envolvida 
no ambiente de uma competição para obter 
resultados classificatórios. Como também 
o excesso de atividade física, correndo o ris-
co de lesões, devido ao treinamento pesado 
e repetitivo, entre tantas outras coisas.

Esses fatores geram uma demanda de co-
nhecimentos específicos em determinadas 
áreas, daí a importância da equipe multi-
disciplinar em saúde composta por: fisiote-
rapeuta, médico, psicólogo, nutricionista e 
preparador físico.

As modalidades esportivas que precisam 
atingir um alto rendimento e alcançar ob-
jetivos maiores, invariavelmente precisam 
de uma com essas qualidades, convergindo 
juntos para uma situação única: o objetivo 
do atleta e ou da equipe, ou seja, excelência.

A importância de uma equipe multidisci-

plinar no treinamento dos atletas torna-se 
primordial pois, além da integração desses 
diferentes profissionais, é por meio dessa 
aproximação na relação desses especialis-
tas que se permitirá uma explicação dos as-
pectos inerentes à melhoria do rendimento, 
proporcionando, a manutenção da perfor-
mance dos nossos atletas. Ousamos presu-
mir que uma equipe multidisciplinar é o ali-
cerce sobre o qual um atleta é construído 
ou moldado.

A partir desta análise será implantada a 
equipe multidisciplinar em saúde para o ano 
de 2022, com a busca por apoios da inicia-
tiva privada, bem como na elaboração de 
projetos incentivados, a fim de organizar e 
contratar a mão de obra necessária. 

Nossa equipe multidisciplinar irá atender à 
todas as modalidades de alto rendimento e 
contará com as seguintes especialidades:

• Médico do Esporte;

• Fisioterapeutas;

• Fisiologista;

• Biomecânico;

• Preparadores Físicos;

• Psicólogo;

Espaços físicos para atendimento multi-
disciplinar:

• Sala de Musculação Especializada;

• Salas de atendimento fisioterápico;

• Salas de atendimento médico e psicológico;

• Sala Multidisciplinar para trabalhos 
integrados.
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15.2. Ampliação e Renovação dos Programas Públicos

Falar sobre ampliação e renovação dos 
programas é pauta anual para a SEPE, é 
uma obrigatoriedade de ação. Todos os 
movimentos de gestão ocasionam na ela-
boração de novos projetos e programas, 
bem como na reavaliação dos atuais, para 
implantação de melhorias. Todos os pro-
jetos têm inseridos em seus contextos, a 
partir do ano da distinção, contínua capa-
citação e melhoria técnica de seus profis-
sionais, bem como palestras e vivências 
para disseminar o jogo limpo (fair play) 
dentre seus alunos e atletas.

Abaixo, seguem programas e projetos que 
sofrerão alguma modificação ou receberão 
ampliações em suas atuações.

Projeto Campos de Paranapiacaba

O projeto atenderá 10 novos campos com 
aulas de futebol, professores especializa-
dos, melhoria na qualidade técnica local, 
com cursos e formação para professores 
locais, atendimento ordenado para a popu-
lação local e disseminação do fair play.

Praticando Saúde

O projeto passará a atender em mais 10 
novos pólos com ações para os munícipes 
locais em instrução para qualidade de vida, 
exercícios físicos e manutenção da saúde 
por meio da atividade física. Os atendimen-
tos ocorrerão em locais próximos às Unida-
des Básicas de Saúde que ainda não pos-
suem as ações do projeto.

Projeto Tênis de Campo - Social

Projeto aplicado e aprovado na Lei de In-

centivo ao Esporte Federal, que propõe au-
las de tênis de campo da Formação Espor-
tiva, para aproximadamente 100 crianças. 
Será realizado nas quadras do Parque Cel-
so Daniel.

Projeto Raízes

Este projeto trata da implantação e o res-
gate do futebol de base amador (antiga-
mente conhecido como futebol de várzea), 
com 8 pólos, atendimento para 400 crian-
ças e adolescentes das regiões de seus 
campos distritais. É tendência deste proje-
to, a disseminação do jogo limpo e respeito 
às regras juntamente aos treinamento dos 
atletas.

Projeto de Skate

Projeto em vias de dar início, irá atender 
100 crianças com aulas de skate na modali-
dade street. Será realizado na pista do Jar-
dim Las Vegas, que foi recentemente refor-
mada pela própria comunidade local. Este 
projeto visa capacitação de profissionais 
da área e palestras aos atletas sobre con-
ceitos morais do esporte e Fair Play.

Agita S.A

Ação que visa o desenvolvimento físico 
esportivo nas modalidades artes marciais, 
dança e orientações para a prática espor-
tiva no geral. O objetivo é levar atividades 
até os bairros e comunidades que não pos-
suem atendimento esportivo, seja com a 
mão de obra de recursos humanos ou de in-
fraestrutura, porém, que possuem espaços 
comunitários e/ou públicos que possam ser 
otimizados com as atividades oferecidas. 

Os locais de atendimento serão acade-
mias ao ar livre, espaços comunitários e as-
sociações esportivas da cidade. Impacto/
quantidade: estimativa de atendimento ini-
cial de 4000 munícipes em diferentes fai-
xas etárias.

Natação Total

Programa que visa a abertura de 3000 
vagas para aulas de natação e 1000 vagas 
para aulas de hidroginástica para todos os 
públicos na piscina Dirceu Macedo no Com-
plexo Esportivo Pedro Dell'Antonia. Será re-
alizado em conjunto com a Gerência de For-
mação e Rendimento Esportivo.

Circuito de Turismo Esportivo

Este projeto integra a SEPE com e Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico - Se-
tor Turismo, para a criação de um circuito 
que valorize os principais pontos turísticos 

esportivos da cidade de Santo André. A 
ideia principal é que seja colocado sempre 
em todas as comunicações do turismo mu-
nicipal, o circuito destes pontos para que as 
pessoas conheçam ainda mais o histórico 
esportivo impressionante da cidade.

Neste circuito estariam os seguintes pon-
tos, a princípio:

• O Campo do Lyra Serrano - primeiro 

campo de futebol do Brasil com di-

mensões oficiais;

• Corinthinha - Campo onde Pelé, o rei 

do futebol, fez o seu primeiro gol;

• Memorial de conquistas do Clube da 

Pirelli;

• Memorial de conquistas Andreenses 

no Esporte.
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15.3. Esportes para Deficientes

Por ocasião da criação da Secretaria da 
Pessoa com Deficiência pelo governo Pau-
lo Serra, a Secretaria de Esporte e Prática 
Esportiva, por meio do secretário Marce-
lo Chehade, iniciou conversas com a então 
secretária Silvia Greco no sentido de orga-
nizarmos ações conjuntas para o desen-
volvimento de modalidades e eventos que 
ampliassem a possibilidade de participação 
de pessoas com deficiência, tanto no espor-
te quanto no lazer.

Um dos principais gargalos para que isso 
ocorresse é a falta de equipamentos es-
portivos e de lazer que tenham condições 
de atender modalidades paralímpicas, as-
sim, iniciamos a busca por parceiros e locais 
onde pudéssemos realizar as adequações e 
implantarmos trabalhos específicos.

A prefeitura vem melhorando a qualidade 
dos equipamentos públicos que favorecem 
o esporte e lazer da população, passando 
pela revitalização dos parques e de boa 
parte das praças, que contou com o apoio 
do programa “Amigo da Praça” que consis-
te em empresas privadas adotarem a sua 
manutenção. Esta revitalização buscou in-
tegrar ainda mais as pessoas com deficiên-
cia por meio da implantação de equipamen-
tos adaptados, que possibilitam uma nova 
alternativa de Lazer para o público PCD, 
tão carente de opções.

Na área da saúde foi criado o Reabilita - 
Centro Especializado em Reabilitação tipo IV, 
onde são realizados atendimentos para pes-
soas com deficiência auditiva, visual, intelec-
tual e física, com capacidade de atender cer-
ca de doze mil pessoas ao mês, previamente 
encaminhadas pelas unidades de saúde.

A Secretaria de Esporte e Prática Espor-
tiva do município buscou parcerias no intui-

to de capacitar os profissionais do quadro 
efetivo para o desenvolvimento de ativida-
des adaptadas e de esportes paralímpicos, 
assim foi firmado, em tripartite, a parceria 
com a Secretaria de Educação do Municí-
pio e o Centro de Treinamento Paralímpico 
Brasileiro, onde foram realizados cursos de 
capacitação destinados aos nossos profes-
sores de educação física. Hoje são desen-
volvidas atividades de Judô, Natação e Bas-
quete com alunos da rede pública de ensino 
e da APAE.

Centro de Atividade Paralímpica de Es-
porte e Lazer

A ideia da criação do Centro de Atividade 
Paralímpica de Esporte e de Lazer de Santo 
André, surgiu da necessidade de um equi-
pamento totalmente adequado ao esporte 
paralímpico e da necessidade de restaura-
ção do antigo Centro Comunitário de Santa 
Terezinha, equipamento que já foi de extre-
ma importância esportiva e de lazer da re-
gião e que há tempos carecia de uma inter-
venção. 

O investimento para criação do primeiro 
CAPEL de Santo André, que inclui e reforma 
geral da piscina, incluindo a cobertura com 
iluminação natural, aquisição de equipamen-
tos para tratamento de água automatiza-
dos, aquecimento a gás e solar, adequação 
da quadra para abrigar modalidades espe-
cíficas para PCDs e acessibilidade geral.

Essa realização será possível por uma 
parceria firmada com a SNELIS – Secreta-
ria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão 
Social que, na pessoa da Secretária Fabio-
la Molina, viabilizou parte do recurso ne-
cessário para as intervenções.

O local indicado está situado no bairro 

Santa Terezinha, Santo André, Estado de 
São Paulo, que tem por característica de 
público, a População que expressa a pre-
dominância de mulheres a homens, sendo 
54.2% de mulheres e 45.8% de homens e se 
tratando de faixa etária, abriga mais Idosos 
do que jovens, sendo a população compos-
ta de 13.9% de jovens e 14.8% de idosos.

Levando em consideração o público da re-
gião e as características do mesmo, o com-
plexo terá dupla função, atenderá alunos e 
atletas PCDs durante a semana manhã e 
tarde e a população local, que fica em uma 
região sem opções para desenvolvimento 
de atividades esportivas e de lazer, com au-
las de natação e hidroginástica durante a 
semana a noite e recreação aos fins de se-
mana.

A previsão é de atendermos 200 alunos/ 
atletas PCD e 2.000 munícipes em geral.

Estamos em tratativa com o SESI de San-

ta Terezinha para ampliarmos nosso leque 
de atendimento a atletas PCD com a moda-
lidade atletismo. 

O CAPEL será o primeiro centro esporti-
vo especializado no público de pessoas com 
deficiência, na região do ABCD, e atenderá 
cerca de 2200 pessoas, entre atletas e ini-
ciantes na prática paralímpica desportiva.

O centro contará com os seguintes equi-
pamentos esportivos:

1 Piscina Semi-Olímpica;

1 Piscina Adaptada;

1 Ginásio Poliesportivo;

As ações programadas para este espaço 
visam atender atletas paralímpicos e pes-
soas com deficiência que se interessem pelo 
esporte, nas modalidades Natação, Volei-
bol Sentado, Goalball, Futebol de 5, Bocha e 
Basquete com Cadeiras de Rodas.
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NANASA 2

O NANASA 2 era uma reivindicação antiga 
das pessoas com deficiências, tendo em vis-
ta o limite do nosso atendimento e o núme-
ro expressivo de pessoas que estão na lista 
de espera.

Em 2020 estávamos atendendo 140 alu-
nos e já tínhamos convocado 50 alunos da 
lista de espera de 2019 para iniciar as ativi-
dades. Contudo, em decorrência da pande-
mia da Covid 19 tivemos que suspender as 
nossas atividades.

A construção do NANASA 2 irá possibilitar 
o aumento do número de pessoas atendi-
das, o que irá favorecer a redução do nú-
mero de pessoas da nossa lista de espera. 
Por conta da pandemia estamos com 200 
alunos na lista de espera, sendo 104 alunos 
da lista de espera de 2019, outros 37 alunos 
da lista de espera de 2020 e outros 59 alu-
nos da lista de espera de 2021.

O programa de atendimento NANASA 2 
será sediado na piscina adaptada do CA-
PEL seguindo os mesmos critérios que o 
programa atual. Aos praticantes que se in-
teressarem pelo esporte de forma compe-
titiva, seguirão para a piscina semi-olímpica 
do próprio local, ou para o complexo Pedro 
Dell’Antonia.

O NANASA a partir de sua segunda uni-
dades contará com o apoio da SEPE para 
firmar parceria com o CPB para desenvol-
vimento de equipes e também para amplia-
ção e capacitação do quadro técnico.

Judô Adaptado

Pensando que toda e qualquer prática 
desportiva torna-se de vital importância 

aos portadores de deficiência visual, o ob-
jetivo da modalidade na cidade é oportu-
nizar o desenvolvimento integral como ins-
trumento que contribui diretamente para o 
desenvolvimento motor do praticante, mi-
nimizando as defasagens cognitivas nesta 
parcela da população que possui a caracte-
rística da perda da visão, seja ela parcial ou 
total. 

Além da proposta participativa, há o inte-
resse da implantação da modalidade para 
encaminhar os atletas que se destacam à 
prática do esporte competitivo da cidade. A 
prática desta atividade será realizada num 
dos Ginásios do Complexo Esportivo Pedro 
Dell’Antonia, e atenderá em torno de 100 
pessoas.

A profissional responsável por ministrar 
as aulas de judô realizou formações especí-
ficas para atender este público, tais como: 

• Movimento Paralímpico: Fundamentos 
Básicos Do Esporte, realizado pelo Co-
mitê Paralímpico Brasileiro e pelo Impul-
siona. 

• Esporte Paralímpico Na Escola: Centro 
de Treinamento Paralímpico Brasileiro, 
em São Paulo, oferecido pelo progra-
ma “Educação Paralímpica do Comitê 
Paralímpico Brasileiro”. 

Ações da Secretaria da Pessoa com Defi-
ciência

Considerando o fluxo de planejamento es-
tratégico: 

Santo André 500 Anos > Eixos Temáticos 
> Órgãos da Administração > Projetos > Pro-
grama de Governo > Bandeiras > Objetivos 
Estratégicos > Metas >  Projetos Associa-

dos > Plano de Metas > Meta #53 > Implan-
tar ao menos 10 projetos do Plano de Ações 
Articuladas para a Pessoa com Deficiência.

Alguns dos projetos já iniciados pela Se-

cretaria e que serão ampliados são:

• Criar o fundo municipal da pessoa com 

deficiência;

• Criar a delegacia de defesa dos direi-

tos da pessoa com deficiência.

• Realização de pesquisa censitária 

para caracterização da população 

com deficiência na cidade;

• Prestar apoio técnico em acessibilida-

de para os diversos órgãos e pastas, 

a fim de apoiar a realização de seus 

projetos;

• Desenvolver cartilhas de boas práti-

cas sobre o tema da pessoa com defi-

ciência, acessibilidade e comunicação 

inclusiva; Cartilha de informações fun-

damentais sobre o tema; Cartilha de 

boas práticas em acessibilidade urba-

na; Cartilha de boas práticas em co-

municação inclusiva;

• Criar o Mapa Digital da Rede de Ser-

viços para a pessoa com deficiência 

com acessibilidade no município. Rea-

lizar vistoria nos equipamentos públi-

cos, a fim de categorizá-los conforme 

sua acessibilidade; Elaborar relatório 

diagnóstico de inadequações, para 

apresentar a cada pasta responsável; 

Dar diretrizes e apontamentos quan-

to às intervenções necessárias para 

sua adequação às normas de acessi-

bilidade; Conceder Selo de Acessibili-

dade para os equipamentos novos / 

adequados; Qualificar o equipamento 

no SIGA, e criar a camada de equipa-

mentos acessíveis, disponibilizando a 

Rede de Serviços com acessibilidade 

na cidade para toda a população.

Atuação da Secretaria da Pessoa com 

Deficiência junto à Secretaria de Esportes 

e Prática Esportiva

• Realizar vistoria nos equipamentos 

elencados pela Secretaria de Espor-

tes e Prática Esportiva;

• Elaborar relatório e apresentar dire-

trizes para embasar eventuais proje-

tos de reforma e adequação às nor-

mas de acessibilidade;

• Apoiar ações e atividades da Secre-

taria que busquem contemplar a po-

pulação com dificiência na cidade, 

como por exemplo: Criar categoria 

para pessoas com deficiência nas 

corridas de rua e meia maratonas; 

Promover modalidades esportivas 

inclusivas, como: futebol de cinco, 

goalball, atletismo, natação, judô (e 

outros esportes de combate, como 

jiu-jitsu, capoeira, etc), ciclismo, tê-

nis de mesa, bocha, vôlei sentado, 

vôlei para amputados, tiro com arco, 

futebol para amputados, equitação, 

corrida, basquete, rugby e tênis em 

cadeira de rodas, entre outros; Pro-

mover o Xadrez adaptado para pes-

soas com deficiência visual; Promo-

ver passeios ciclísticos com diversos 

modelos de bicicletas adaptadas;

• Promover mais modalidades inclusi-

vas nos jogos escolares;
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15.4. Reformas e Novos Equipamentos Esportivos

Seguindo as intenções do atual plano de 
governo da cidade, garantir novos equipa-
mentos e espaços revitalizados para o es-
porte, é um interesse

Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia

• Piscina Semi-Olímpica 

Reforma completa da piscina para os pa-
drões internacionais. Juntamente com a 
Piscina Olímpica, já reformada, auxiliará 
o complexo a receber grandes eventos e 
competições de nível Nacional e Internacio-
nal.

• Dell’Antonia

Revitalização de todos os ginásios e qua-
dras que foram utilizados como hospital de 
campanha.

Pista de Atletismo

Reforma e adaptação da Pista de Atletis-
mo do Estádio Bruno Daniel, para receber 
modalidades Olímpicas e Paralímpicas para 
treinamento de pista. Infelizmente, neste 
momento, não poderemos atuar com mo-
dalidades de campo, por conta do tipo de 
gramado do estádio.

Para estas modalidades, pretendemos fir-
mar convênio com o SESI, para iniciação e 
desenvolvimento de trabalho no Atletismo 
de campo.

Campos Distritais

Reformas e revitalizações em toda a área 
externa, aplicação de grama sintética e me-
lhoria na qualidade de iluminação (ou insta-
lação de iluminação), para os Campos de 
Futebol da cidade. São eles: Campo Aclima-
ção (Reforma), João Ramalho (entregue), 
Vila Sá, Jardim Ana Maria, Jardim Utinga, 
Parque Gerassi, Parque Guaraciaba, Campo 
de Alvinegro e Campo de IV Centenário.

Centro Olímpico – Novo Complexo Esportivo

Construção de um novo complexo espor-
tivo, que contará com 1 quadra com dimen-
sões oficiais e 1 centro de desenvolvimento 
de tênis de mesa, além de estrutura social 
de lanchonete e vestiários. O complexo 
atenderá às modalidades Futsal, Handebol 
e Tênis de Mesa.

Skate Park de Santo André

O Skate Park Santo André é um equipa-
mento que contará com estrutura para 
duas modalidades do esporte, a street e 
park, que estiveram presentes nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Será instalado na praça Doutor Sérgio 
Cyrino da Silva, no bairro Valparaíso, o com-
plexo terá 5.161 m², sendo 3.500 m² de pis-
tas de skate (2.000 m² pista park e 1500 
m² de pista street), pronto para abrigar os 
principais eventos e campeonatos nacio-
nais e internacionais.

Além do espaço para a prática esporti-
va, o local contará com toda a estrutura 
de lazer, pista de caminhada, playground, 
área de convívio social, iluminação em LED 
estacionamento, lojas, restaurantes, arqui-
bancadas, sala técnica, auditório, sala de 
musculação e treinamento funcional, sala 
médica, sala de imprensa, sala administrati-
va, cabine de controle de multimídia, vestiá-
rios, sanitários e cozinha.

Ainda segundo o projeto da Prefeitura, o 
local contará com toda a estrutura de lazer, 
pista de caminhada, playground, área de 
convívio social, iluminação em LED estacio-
namento, lojas, restaurantes, arquibanca-
das, sala técnica, auditório, sala de muscu-
lação e treinamento funcional, sala médica, 
sala de imprensa, sala administrativa, cabi-
ne de controle de multimídia, vestiários, sa-
nitários e cozinha.

“Santo André investe em Esporte e 
acredita no futuro de novas modalida-
des. Por isso, vamos construir uma das 

pistas mais modernas de Skate da Amé-
rica Latina, o Complexo Olímpico Skate 

Park Santo André, que vai funcionar em 
praça na Av. Atlântica e será o único do 

País a contar com estrutura para prá-
tica de duas modalidades diferentes do 
esporte. O projeto foi desenvolvido ou-

vindo a nossa gente, com a colaboração 
dos skatistas, para que seja referência 
na prática esportiva, revele talentos e 
promova a nossa cidade no Brasil e no 
mundo. Um trabalho permanente, que 

não para mais. 
”Paulo Serra,  Prefeito de Santo André.
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15.6. Associação de Prática Esportiva e Lazer

Esta ação implica na criação das Áreas 
de Prática Esportiva e Lazer (APEL), para 
organização de atividades de lazer em es-
paços públicos. Constituindo objetivo dos 
clubes amadores da comunidade a imple-
mentação, no âmbito do município de Santo 
André, do programa municipal de desenvol-
vimento de esporte comunitário, compre-
endendo, nos termos do artigo 235 da lei 
orgânica do município, o desenvolvimento 
de atividades comunitárias no campo des-
portivo, da recreação e do lazer, em áreas 
de propriedade municipal.

As APEL têm como função primordial a 
manutenção física dos locais cedidos à cada 
unidade, o controle das atividades realiza-
das em cada equipamento por elas adminis-
trados e a obrigatoriedade de participar do 
Conselho Municipal do Esporte, para solu-
ções de problemas e devidas votações.

Dentre as atividades de lazer e recreação, 
além das lúdico-recreativas, como jogos, 
brincadeiras e gincanas, compreende-se 

também as socioculturais, tais como ofici-

nas de artesanatos, apresentações tea-

trais, aulas e ensaios de música, etc.

As APEL são pessoas jurídicas de direi-

to privado, legalmente constituídas sob a 

forma de associação de pessoas para fins 

econômicos com existência legal condicio-

nada ao registro dos atos constitutivos no 

Cartório de Registro Civil competente. Cada 

APEL deverá ter em seu quadro, como ad-

ministradores, pelo menos duas entidades 

comunitárias juridicamente constituídas 

que promovam, predominantemente, ativi-

dades no campo esportivo, recreativo e de 

lazer, cujos membros comporão sua Direto-

ria gestora e seu Conselho Fiscal, regular-

mente eleitos nos termos de seu estatuto.

Caberá à Secretaria de Esportes e Prá-
tica Esportiva da cidade, facilitar a vincu-
lação destas associações, capacitar seus 
agentes e prover oportunidades de apre-
sentação de projetos.

15.7. Novas Capacitações dos Agentes Comunitários

A cidade irá trabalhar para que nossos 

agentes consigam entregar melhores per-

formances, dar qualidade de instrução e 

ainda compartilhar conhecimento atual e 

inovador, o que é muito importante para a 

secretaria. Pensando neste ponto, estamos 

em contato com o projeto USP MUNICÍPIOS 

para trazer oportunidade de capacitação 

aos nossos agentes.

SOBRE A PARCERIA – USP (Universidade 
de São Paulo)  MUNICÍPIOS

O Projeto USP Municípios conduz diversos 
cursos de instrução de profissionais para o 
lazer. Trata-se de um grupo de Professo-
res, Mestres e Doutores da Educação Físi-
ca, com estudos direcionados ao lazer, que 
virão para nossa cidade, instruir nossos 
profissionais, treinando-os nas mais novas 

práticas de lazer.

Estar aliado a uma universidade é motivo 

de diversas vantagens, inclusive de fazer 

parte de estudos, receber instrução, possi-

bilidade de facilitar o acesso à pós-gradu-

ação e carreira de estudos (mestrados e 

doutorados) para nossos colaboradores e 

muito mais. As vantagens aumentam se es-

tivermos abertos a recebê-los como parcei-

ros da cidade.

Cursos - Secretaria Especial do Esporte

Além de capacitarmos nossos agentes de 

forma municipal e regionalizada, é de total 

interesse da SEPE trazer mais conteúdos 

relevantes, em gestão e lazer, para os par-

ticipantes das APEL. Para tanto, traremos 

cursos elaborados pela Secretaria Especial 

do Esporte, com temas relevantes e atuais, 

capacitando cada vez mais os colaborado-

res e desenvolvedores das APEL.

15.8. Programas Nacionais e Estaduais de Esporte e Lazer

Instituição do Circuito de Corridas de Rua

Santo André é uma cidade muito procura-
da pelas empresas de corridas de rua para 
suas realizações em todos os fins de sema-
na. Porém, a cidade apenas libera, hoje, 12 
corridas do setor privado, principalmente 
por conta da organização do trânsito, con-
siderando a malha viária interna da cidade, 
pouco favorável para desvios.

A intenção da SEPE é, além de seguir per-
mitindo as doze corridas programadas anu-
almente, instituir um Circuito Municipal de 
Corridas de Rua, com inscrições gratuitas 
para os munícipes e atividades complemen-
tares que valorizem a economia da cidade. 
Serão mais 6 corridas, 1 por mês, com temas 
atraentes e envolvimento do setor gastro-
nômico, cultural e do turismo, para aumen-
tar o poder de atratividade da cidade, por 
meio do esporte e do lazer, que serão reali-
zadas dentro dos parques municipais.

Convênios/ Projetos - Nível Nacional - Se-
cretaria Especial

Academias ao ar livre

Academia ao ar livre (também abreviada 
como AAL) são instalações de aparelhos 
de musculação e exercícios físicos implan-
tados em espaços públicos, como em pra-
ças e parques. Constituem uma espécie de 
playground, porém na maior parte das ve-
zes voltado para o público acima de 12 anos 
de idade.

São notadas em diversas partes do mun-
do. Na China, por exemplo, foram populari-
zadas durante a campanha para os Jogos 
Olímpicos de Verão de 2008, reservando 
20 000 000 m² de academias ao ar livre 
por todo o país com objetivo de incentivar a 
prática de esportes. Nos Estados Unidos e 
na Europa são similares às "trilhas fitness", 
que se popularizaram entre as décadas de 
1960 e 1970.

No Brasil

Foram difundidas no Brasil através do 
Programa Brasil Saudável, lançado pelo Mi-
nistério da Saúde em 2005, mas seguindo 
uma proposta originada em Porto Alegre 
em 1926, com a criação da praça de es-
porte e recreação. Posteriormente, houve 
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um projeto semelhante com a criação do 
Movimento Esporte para Todos em 1960, 
multiplicando os conjuntos. Normalmente 
contam com equipamentos de surfe, remo, 
alongador, rotação vertical e dupla diago-
nal, pressão de pernas, multiexercitador, es-
qui e simulador de caminhada e cavalgada.

As instalações iniciadas em 2005 são par-
te das ações previstas pela Estratégia Glo-
bal de Alimentação e Atividade Física, pro-
posta pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 2004. Houve uma remodelação 
dos aparelhos, incluindo o layout e o uso 
de cores vibrantes como estratégias para 
incentivar seu uso, sendo apontados pe-
los profissionais da saúde como eficientes 
para trabalhar a força muscular e as arti-
culações.

Estão previstas para Santo André, a ins-
talação de 20 Academias ao Ar Livre, nos 
próximos  parques e praças que serão revi-
talizados. Hoje, a cidade conta com 92 uni-
dades já em funcionamento.

Programa Segundo Tempo

O Programa Segundo Tempo atende jo-
vens com idades entre 6 a 17 anos, priorita-
riamente de áreas de vulnerabilidade social 
e matriculadas na rede pública de ensino. A 
iniciativa oferece práticas esportivas orien-
tadas por profissionais qualificados e ma-
terial didático adequado. Cada beneficiado 
pode praticar até duas modalidades coleti-
vas e uma individual no contraturno escolar, 
num total de até 6 horas por semana. Para 
a realização das atividades, são firmadas 
parcerias com governos estaduais e muni-
cipais por meio de editais e emendas par-
lamentares. São atendidos entre 70 a 100 
alunos por núcleo, numa média de 35 alunos 
por 20 turma.

Este programa será realizado pela Secre-
taria de Esporte e Prática Esportiva de for-
ma integrada com a Secretaria de Educa-
ção, para que seja aplicado na EMEIEFs, ou 
escolas municipais de Santo André e CESAs, 
ou centros educacionais, aproveitando seu 
público e espaços físicos.

Convênios/ Projetos - Nível Estadual - Se-
cretaria de Esporte do Estado de São Paulo

Projeto Paradens - Formação de 
Professores

O PARADENS será a base estrutural para 
o esporte Paralímpico, se estendendo por 
todo Estado de São Paulo, em conjunto 
com atletas, professores e organizadores 
unidos pelo desenvolvimento.

Fomentar e incentivar o esporte Paralím-
pico através de uma iniciativa inovadora 
com a criação de um mapeamento do Esta-
do onde se poderá pesquisar sobre a práti-
ca de modalidades e locais de treino na sua 
região e oferecendo suporte e capacitação 
técnica aos profissionais.

O Programa, através da Capacitação Téc-
nica proporciona a oportunidade de desen-
volver aptidões teóricas e práticas a pro-
fessores de educação física da rede pública, 
privada, de entidades e clubes do Estado de 
São Paulo com o intuito de fomentar o es-
porte Paralímpico.

As aulas práticas do Curso de Capacitação 
tem como objetivo, além da aplicação dos 
conceitos e técnicas, desenvolver os funda-
mentos básicos e adaptações necessárias 
para iniciar e dar continuidade ao processo 
educativo-esportivo em modalidades es-
portivas individuais e coletivas.

Projeto Areninhas

É grande a demanda por oferta de espaço 
para práticas esportivas em todo o país, traba-
lhando a esse respeito a Secretaria de Espor-
tes  do Governo do Estado de São Paulo implan-
tou em 2020, o Projeto Areninhas. Tratam-se 
de locais campo de futebol society e quadra 
de basquete 3×3, equipados com iluminação de 
LED e arquibancada.

Os municípios terão como contrapartida mu-
nicipal a execução da base, devendo optar por 
uma das duas opções, conforme especificado 

no Plano de Trabalho, com disponibilidade de 
Água e Energia Elétrica. O local a ser implanta-
do deverá possuir titularidade do município e 
metragem mínima como especificado abaixo:

*Área mínima (LxP) (20,5 x 50,0) = 1.025m²

As Areninhas são de rápida implantação e po-
dem até ser levadas a outro ponto da cidade, de 
acordo com as necessidades locais.

Os pedidos de recursos para formalização 
de convênios com a Secretaria de Esportes 
deverão ser feitos por meio do Sistema de De-
mandas do Governo do Estado de São Paulo.

 15.9. Ações da Educação, em prol do Esporte e Promoção à Saúde
Mais Saber Integral - CESA

O Programa Mais Saber Integral atenderá 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino em 12 
Unidades Escolares que fazem parte dos Cen-
tros Educacionais de Santo André – CESA, com 
a ampliação de duas horas do tempo em que o 
aluno permanece na escola. Com este Progra-
ma nos aproximarmos da meta 6 do Plano Mu-
nicipal de Educação:

“Oferecer educação em tempo integral em, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da 
educação básica.”

Em número de escolas já ultrapassamos a 

meta que tem como prazo 2025. As ativida-
des oferecidas neste período levam em consi-
deração diferentes saberes e possibilidades de 
aprendizagem visando o desenvolvimento inte-
gral do aluno. 

Profissionais qualificados oferecerão aulas 
de circo, manbol, dança, taekwondo, teatro, gi-
nástica acrobática, voleibol, capoeira, meio am-
biente, atletismo, ginástica artística, artes visu-
ais, música, karatê, xadrez, le parkour, tênis de 
mesa e basquete. Cada Unidade Escolar/CESA 
possui sua grade de atividades levando em con-
sideração a cultura e a realidade local. 

Além de atividades artísticas, culturais e es-
portivas os alunos terão acompanhamento 
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pedagógico realizado por professores da Rede 
Municipal de Educação com flexibilização de 
jornada. Estes também farão um trabalho di-
ferenciado na perspectiva de contribuir no de-
senvolvimento dos alunos principalmente nas 
áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os alunos em suas respectivas Unida-
des Escolares serão divididos em quatro  
turmas diferentes, duas por período. Aque-
les que estudam de manhã entrarão as 7h00 

e sairão as 14h00, sendo que das 7h00 às 
12h00 em aula regular e das 12h00 às 14h00 
em atividade pelo Programa Mais Saber Inte-
gral. Já os que estudam no período da tarde 
terão sua entrada na Unidade Escolar anteci-
pada para as 11h00, onde ficarão em ativida-
de pelo Programa Mais Saber Integral até às 
13h00, após este período estarão em aula re-
gular até às 18h00. No total cada turma terá 
acesso a cinco atividades diferentes, uma em 
cada dia da semana. 

Exemplo:

Horário Turma Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

12h - 14h A
Tênis de 

mesa
Música

Pedagógico

Acompanha-
mento

Dança
Meio  

Ambiente

12h - 14h B Música
Tênis de 

mesa
Meio 

Ambiente
Dança

11h - 13h C Dança
Meio  

Ambiente
Tênis  

de mesa
Música

11h - 13h D
Meio  

Ambiente
Dança Música

Tênis de 
Mesa

Educação Física Escolar

A Educação Física Escolar tem projetos e 

programas permanentes para atuação dos 

profissionais nas escolas, e pretende reto-

mar aqueles que estiveram congelados du-

rante a pandemia. Para tanto, segue abaixo 

os objetivos da EFE para os próximos anos:

•• Retomar projetos que foram suspen-

sos em virtude da pandemia;

•• Retomar com os protocolos de segu-

ranças as práticas dos projetos espor-

tivos, no contraturno da escola;

•• Retomar as parcerias com a SEPE – 

para vivências junto a atletas e em 

eventos esportivos da cidade;

•• Realizar o segundo Dia do Saber em 

Movimento;

•• Dar continuidade ao programa interse-

torial – Educação em Movimento;

•• Efetivar ações da semana do brincar – 

entendemos essa ser a linguagem que 

mais propicia o desenvolvimento da 

criança da educação infantil.

15.10. Ações do SESC e SESI

SESC Santo André

As ações sinalizadas com asterisco (*) serão 
realizadas em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal, articuladas pela Secretaria de Espor-
te e Prática Esportiva de Santo André.

• Sesc Verão;

• Dia do Desafio*;

• Semana Move*;

• Dia Mundial do Lazer* - reforça a impor-
tância de momentos lúdicos e o direito 
social de desfrutar o tempo livre;

• Dia sem Elevador* – A iniciativa inter-

nacional quer conscientizar sobre os 

males causados pelo sedentarismo, es-

timulando as pessoas a utilizarem es-

cadas e rampas ao invés de elevadores 

em sua rotina, proporcionando benefí-

cios para a saúde e o bem-estar.

• Congresso de Atividade Física e Esporte*;

• Seminário de Atividade Física para Pes-

soas com Deficiência;

15.11. Eventos na Cidade
Eventos Internacionais

Realizados em parceria com a Secretaria 

Nacional do Esporte, Confederações de Mo-

dalidades e outras Secretarias da Prefeitu-

ra de Santo André.

• Meeting Internacional de Judô;

• Volta Ciclística Internacional;

• Campeonato Sul-americano de Gi-

nástica Rítmica

• Campeonato ou Meeting de Nata-

ção/ Raia Rápida

• Congresso Internacional de Esporte 

e Promoção à Saúde (em parceria 

com o SESC);

Eventos Nacionais

Em parceria com as Secretaria Estadual 

do Esporte, Secretaria Especial do Esporte, 

COB, CPB, Confederações das modalidades, 

federações esportivas, entidades de práti-

ca esportiva da cidade e setor de desenvol-

vimento econômico, para incluir gastrono-

mia, cultura, educação e turismo.

• Jogo das Estrelas de Basquetebol 
Feminino - LBF;

• X-Games de Paranapiacaba ou 
Bravus Race;

• Competição de Artes Marciais;

• Master Cup de Handebol Feminino 
e Masculino;

• Sampa Open de Voleibol Master;
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• Cursos e Capacitações de Ginásti-
ca Rítmica;

• Dia do Desafio - Em parceria com 

o SESC.

Eventos Municipais ou Regionais

Em parceria com as Secretaria Estadual 

do Esporte, Secretaria Especial do Esporte, 

COB, CPB, Confederações das modalidades, 

federações esportivas, entidades de práti-

ca esportiva da cidade e setor de desenvol-

vimento econômico, para incluir gastrono-

mia, cultura, educação e turismo.

• Jogos Escolares de Santo André - JESA;

• Jogos da Terceira Idade de Santo André - 

JOTISA;

• Copa Santo  de Futebol Amador;

• Passeio Ciclístico;

• Abertura do Complexo Aquático Pedro 

Dell’Antonia;

• Jogos de Salão / Mesa;

• Festival de Dança (parecido com Joinville);

• Festival de Teatro – Ver Curitiba;

• Virada Esportiva + Restaurantes;

• Jogos Abertos da Juventude;

• Jogos da Melhor Idade - JOMI;

• Especial, 1a 2a 3a divisão de Futebol 

Amador;

• Copa Diarinho de Futsal Menores;

• Campeonato Amador de Futsal;

• Campeonato Futebol do Primeiro de 

Maio Futebol Clube;

• Campeonato de Futebol do Esporte 

Clube Santo André;

• Congresso Municipal de Esporte e 

Educação;

• Fair Play Day;

• Mini-Sports (Experimentação para-
límpica) - Parceria com o SESC, SESI, 
CPB e SNELIS.

Circuito de Corridas de Rua

6 Corridas Municipais Anuais, sendo a aber-

tura com a Meia Maratona de Santo André, 

já fixada no calendário anual da cidade. As 

corridas terão temáticas relevantes e mo-

mentos de participação e confraternização 

de todos. Também é uma exigência que as 

corridas incluam crianças e pessoas com 

deficiência.

Corridas de Rua do setor Privado

12 Corridas anuais, com inscrições custea-

das pelo participantes e temas diferenciados.

Eventos dos clubes

Primeiro de Maio Futebol Clube

Copa Verão Futebol Society Adulto 

Copa das Torcidas de Futebol Society 

Temporada de Férias (Janeiro e Julho )  

Campeonato Interno Adulto e Menores  
(1º e 2º semestre)

Festivais de Futebol Society Menores; 

Torneios Internos de Basquete 3x3; 

Torneio Interno de Tranca (1º e 2º semestre)

Torneios Internos de Tênis de Duplas  
e Simples

Torneio Interno Voleibol (1º e 2º semestre) 

Torneios Internos de Snooker; 

Torneio Internos de Bocha 

Torneios Internos de Boliche

Torneios Internos de Ping Pong

Festivais de Natação (1º e 2º semestre)

Triathlon Adaptado

Festivais de Ginástica Artística  
(1º e 2º semestre)

Aulas Especiais de Ginástica Fitness

Campeonato Interno de Supino

Campeonato Interno e Aberto de Squash 
(1º e 2º semestre)

Encontros de Yoga

Esporte Clube Santo André: 

Grito Carnaval

Festa Junina

Projeto Verão

Kidelicia

Dias das Crianças

Chegada do Papai Noel

Campeonato Interno de Futebol

Campeonato Paulista de Futebol 
Profissional

Campeonato Brasileiro de Futebol 
Profissional

Copa São Paulo de Futebol Sub-20

Clube Atlético Aramaçan

Corrida e Caminhada Aramaçan

Pesca na cidade de Peruíbe

Pesca de Água Doce – Arremesso

Eventos de Aniversário (todas as modali-
dades esportivas)

Campeonato Interno Futebol Menor – Ca-
tegorias Menores  

Associação dos Servidores  Públicos 
Municipais

Torneio de Futevôlei

Torneio de Tênis de Mesa

Torneio de Squash

25º Campeonato Interno de Futebol de 
Campo Adulto

2º Campeonato Interno da Prefeitura

Dia das Crianças (12 de outubro)

Dia do Servidor Público (28 de outubro)

Acampadentro

Festival de Pipas
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15.12. Projeção para Participação no Esporte

Considerando os esforços de toda a cida-
de, empenhada em disseminar o esporte, 
a promoção à saúde e o manifesto deste 
dossiê e da Aces Europe, entendemos que 
um aumento de 15% no quantidade total de 
adeptos à prática esportiva e do lazer é ra-
zoável e factível para o ano de distinção.

Santo André tem buscado melhorias em 
equipamentos esportivos, qualidade téc-
nica de seus profissionais, atendimento ao 
público, organização interna da secretaria 
de esportes, convênios e apoios esportivos 
e em muitas outras ações, que somos capa-
zes de visualizar um futuro promissor para 
o cenário esportivo da cidade.

Todas as ações pensadas para o ano da 
distinção tem um desenvolvimento para 
durar mais anos, e para serem necessá-
rias por mais tempo, mas elas poderão não 
ser as únicas, uma vez que a SEPE está em 
constante movimento para exercer cada 
vez mais. É possível que mais ações entrem 
no circuito do ano Cidade Sul-Americana do 
Esporte e faça este projeto brilhar ainda 
mais.

Santo André pode mais e será mais, com 
apoio e dedicação de todos os seus colabo-
radores e entidades envolvidas neste proje-
to. Nós acreditamos, e vocês?

ANEXO I
CARTAS DE APOIO
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Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021. 
 
Ao 
Exmº Sr. 
Paulo Serra 
DD. Prefeito Municipal 
Santo André - SP 
 
c/c 
 
Ilmº Sr.  
Marcelo Cherade 
DD. Secretário de Esporte e Prática Esportiva 
Santo André – SP 
 
 
 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS – CBDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 29.980.273/0001-21, com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 463, 7º andar, 
Centro, Cep.: 20.071-003, Rio de Janeiro, RJ, neste ato por seu representante legal,  vem 
pela presente manifestar nosso APOIO a Prefeitura de Santo André junto a Campanha 
“Retomada do Protagonismo Andreense no Esporte”, contribuindo com seus programas 
esportivos para detecção de talentos, iniciação esportiva e preparação de nadadores de 
alto rendimento que integram os selecionados nacionais  nos Campeonatos Sul-
americanos, Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. 
 
Atenciosamente. 
 
Luiz Fernando Coelho de Oliveira       
Presidente           
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Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021. 

 
 
Vossa Excelência 
Paulo Serra 
Prefeito Municipal de Santo André/SP 
Marcelo Chehade 
Secretário Municipal de Esporte e Prática Esportiva de Santo André/SP 
 
Ref.: Apoio Candidatura Santo André Prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte 

 
Excelentíssimos Srs. Paulo Serra e Marcelo Chehade, 

 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), entidade de direção 

nacional do Tênis de Mesa, inscrita no CNPJ 30.482.319/0001-61, com sede à Rua 

Henrique de Novaes, 190, Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22281-050, DECLARA, 

para os devidos fins, seu apoio às iniciativas da Prefeitura Municipal de Santo André/SP 

para reforçar seu posicionamento em face da cultura esportiva amplamente reconhecida 

em âmbito nacional e internacional. 

 

Para além do investimento e apoio a outras modalidades, temos orgulho em 

afirmar os laços do Município com o tênis de mesa, especialmente pelo recém-instalado 

Polo de Desenvolvimento Regional por meio de parceria com a Associação Desportiva 

Santo André e a Prefeitura Municipal de Santo André, em setembro de 2020. 

 

Os Polos de Desenvolvimento Regional possuem importância estratégica 

bastante significativa para a CBTM, especialmente pelo investimento e trabalho 



 

São Paulo (SP), 23 de junho de 2021. 
 
 
À Prefeitura de Santo André 
 
Imo. Srs. 
Paulo Serra 
DD. Prefeito Municipal 
Dr. Marcelo Chehade 
DD. Secretário de Esporte e Prática Esportiva 
  
 
Prezados Senhores, 
 
A FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA com sede na Rua da União, nº 57, 

Vila Mariana em São Paulo, Estado de São Paulo, sob o CNPJ nº 

43.290.816/0001-00, reconhece que a PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 

por intermédio da Secretaria de Esporte de Prática Esporte há muitas 

décadas apoia os esportes aquáticos do município, em especial a 

natação com destaque no cenário esportivo regional, estadual e 

nacional. 

 

Diante de sua historia esportiva, apoiamos a CAMPANHA RETOMADA 

DO PROTAGONISMO ANDREESE NO ESPORTE. 

 

 
 
Marcelo Luis Biazoli 
Presidente 









 

 

 
 
 

 

CARTA DE APOIO 
 

 
 
Ao Ilmo. Sr. Gilberto Braguiroli Krauser 

Secretário Adjunto de Esporte e Prática Esportiva 

Prefeitura Municipal de Santo André 

 

A Liga de Basquete Feminino – LBF, ao tempo em que o cumprimenta, declara 

seu apoio à candidatura da prefeitura de Santo André ao Prêmio ACES EUROPE - de 

Cidade Sul Americana do Esporte 2022. 

           A cidade, representada na LBF pelo tradicional e grandioso projeto de Basquete 

Feminino, é referência na modalidade e tradicional celeiro de jovens atletas. 

 

Cordialmente, e sendo o que havia para o momento, subscrevemos. 

 

 

Americana, 15 de julho de 2021 
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Nº 3/2021
São Paulo, 18 de agosto de 2021

Srs. Paulo Serra e Dr. Marcelo Chehade

Diante do excelente trabalho da Prefeitura de Santo André em incentivar e promover o esporte
de forma democrática e saudável, visando agregar à cidade a prática, lazer e a importância
esportiva, venho comunicar o nosso total apoio para que este projeto possa vir a garantir essa
premiação e certificação.

Acreditamos que ações como a da Prefeitura de Santo André possam servir como exemplo a
outras entidades.

Sucesso à todos!

Christian van Riemsdijk
Presidente

Rua Atuaí, 775 – Casa 3, Vila Esperança,  CEP - 03646-000
Banco Itaú (341) Ag. 0057 - c/c 79667-4  - C.N.P.J.47.678.388/0001-48 -  Telefone (0xx11)  - 3873 7645

e-mail secretaria@fpx.com.br
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