


BARUERI ESPORTE FORTE

2



BARUERI ESPORTE FORTE

3

EDITORIAL

EXPEDIENTE
A Revista Barueri Esporte Forte é uma 
publicação do Programa Barueri Esporte Forte

Rubens Furlan
Prefeito de Barueri

Tom Moisés
Secretário de Esportes

SECRETARIA DE ESPORTES
Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 
Centro – Barueri - SP
Fone: (11) 4199-1700
esportes@barueri.sp.gov.br
revista@barueriesporteforte.org.br

Realização:

BARUERI ESPORTE FORTE
 Contrato de Gestão nº 537/2019

Entidade Executora: INSTITUTO DE CIDADANIA 
RAÍZES  - CNPJ 04.079.198\0007-97    

www.portalraizes.org.br
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Carinhosamente nomeado como o ano da Esperança, 2021 
nos devolveu a confiança na vida, na vacina e acima de tudo, 

a possibilidade de retornarmos ao convívio com as pessoas que 
amamos.

Acompanhamos o avanço da imunização contra a Covid-19 
em todo o país e também na cidade de Barueri. As rotinas aos 
poucos vão entrando nos eixos, além, é claro, de voltarmos a 
praticar esportes.

Ainda são necessários cuidados e rígidos protocolos de segurança 
sanitária, mas o Esporte avançou com alegria e fé neste segundo 
semestre. Após quase dois anos com ações remotas, nossas 
atividades presenciais retornaram quase que em sua totalidade. 

Os pequenos voltaram aos polos esportivos, as Equipes de 
Formação já estão em competição e o público adulto segue 
firme na prática da atividade física. 

Preparamos tudo com eficiência e seriedade, desenvolvendo com 
afinco as políticas públicas esportivas de qualidade, seguindo 
sempre com todas as orientações dos órgãos responsáveis de 
saúde pública.

E assim, chegamos ao fim de mais um ano de muito trabalho 
para o Esporte de Barueri.
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CHEGOU A VEZ DA CRIANÇADA! ESCOLAS DE 
ESPORTES RETOMAM ATIVIDADES PRESENCIAIS

Após a autorização dos órgãos responsá-
veis de saúde para o retorno presencial 

das equipes esportivas de Competição e do 
público adulto, chegou a vez da criançada! As 
escolinhas de esportes do Programa Barueri 
Esporte Forte estão de volta às suas ativida-
des presenciais.

Seguindo rigorosos protocolos de segurança 
sanitária, a Secretaria de Esportes da Prefei-
tura de Barueri iniciou no mês de setembro 
a retomada gradativa das aulas presenciais 
ao público infantil. Campos, quadras e acade-
mias voltaram a receber a alegria e a energia 
divertida dos alunos.

E a fim de garantir o retorno seguro, adap-
tações foram realizadas nos espaços físicos e 
na metodologia das aulas, cumprindo assim 
com todas as medidas exigidas: dinâmicas de 
distanciamento, turmas em horários alterna-
dos, ambientes higienizados constantemen-
te, aferição da temperatura corporal, além da 
testagem quinzenal dos educadores físicos.

Para o Secretário de Esportes, Tom Moisés, a 
retomada traz esperança e animação aos po-
los esportivos. “Com os protocolos de segu-
rança sanitária e com o avanço da vacinação 
estamos muito felizes com o retorno seguro 
das nossas crianças. A vida precisa seguir e 
precisamos inserir mais esporte em nossos 
dias”, afirma.

Modalidades para crianças 
e adolescentes:

O Programa Barueri Esporte Forte oferece 
16 modalidades esportivas destinadas a 

crianças, jovens e adolescentes, com ativida-
des ministradas nos diversos polos espalha-
dos pela cidade. 

O principal objetivo é o fomento da práti-
ca esportiva e de atividade física, utilizando 
o esporte como ferramenta de educação e 
inclusão social, tornando-os cidadãos mais 
conscientes, justos e saudáveis.

Ginástica Artística

Atletismo Vôlei Skate
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O Programa Barueri Esporte Forte 
oferece 16 modalidades para crianças 
e adolescentes

de 7 a 17 anos
 Atletismo
 Basquete
 Futsal
 Futebol
 Handebol
 Skate
 Tênis
 Voleibol

de 6 a 17 anos
  Capoeira
  Jiu-Jitsu
  Judô
  Karatê
  Kung Fu
  Muay Thai
  Taekwondo 

Meninas a partir de 5 anos

  Ginástica Artística

Basquete

Futsal Futebol

Handebol Judô

Jiu Jitsu Tênis

Capoeira Karatê Kung Fu
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O ENTUSIASMO E A APROVAÇÃO 
COM O RETORNO PRESENCIAL

Acompanhe abaixo os depoimentos contagiantes e cheios de euforia das nossas crianças e ado-
lescentes que retornaram às aulas esportivas presenciais, seguindo todos protocolos de seguran-
ça sanitária!

“Pra mim foi difícil ficar sem fa-
zer esporte em quadra, porque 

eu pratico desde os 6 anos de 
idade. Senti muita falta durante 
a pandemia, por isso, vibrei com 
o retorno. Está sendo importan-
te para muitos alunos retornar 
às atividades físicas. Recuperar o 
condicionamento e ter mais saú-
de.”.

Kauê Victor da Silva, 16 anos, aluno da 
modalidade de Handebol – polo 
Ginásio do Jd. Tupanci.

“A suspensão das aulas presenciais 
trouxe o sedentarismo para muitos 

alunos e isso se torna perigoso. Mas, 
com o retorno, a turma se animou e 
estamos de volta com mais vontade 
de aprender coisas novas a cada dia. 
O professor é sensacional e as aulas 
nota dez!”

Marcelo Augusto Lima, 14 anos, aluno 
da modalidade de Voleibol – polo
Profesp Na Vila Militar do Exército. 
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“Eu estou muito feliz com as aulas de 
Karatê. Minha mamãe me traz e eu 

me divirto bastante.”

Maria Luiza Menezes, 6 anos, aluna da 
modalidade de Karatê – polo da Aldeia 
de Barueri

“Acompanhei as aulas online, mas 
estava ansioso para voltar. A aula no 

campo tem outra energia e eu queria 
rever meus amigos. Estamos nos di-
vertindo e recuperando o tempo que 
ficamos em casa.”

Natan dos Reis Garcia, 10 anos, aluno da 
modalidade de Futebol – polo do Complexo 
Esportivo da Vila Porto

“Fazer as aulas em casa e sozinha não 
é a mesma coisa que ter o professor 

por perto, senti muita falta do Kung 
Fu, por isso, fiquei muito feliz com o 
retorno. Eu já até me acostumei com 
os protocolos.”

Yasmin Cerrato Cavalcante, 10 anos,
 aluna da modalidade de Kung Fu -polo 
Academia de Artes Marciais, Jd. São Pedro
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EDUCADORES – A PAIXÃO PELA PROFIS-
SÃO DE VOLTA ÀS QUADRAS

A animação com o retorno presencial das atividades esportivas não se limitou apenas às 
crianças e adolescentes. Os Profissionais de Educação Física do Programa Barueri Esporte 
Forte também alegraram-se com a volta. Apaixonados pela profissão, seguem transforman-
do a vida dos alunos e atletas, aplicando o esporte como ferramenta de educação, inclusão 
e oportunidades.

“Estar longe das quadras e do contato com os alunos 
foi algo desafiador, fiquei muito triste, pois diretamente 
transformamos a vida deles a cada aula. Porém, supera-
mos esse difícil momento, nos reinventamos como edu-
cadores e acredito que evoluímos e exploramos novas ca-
pacidades com as aulas online. E, após quase dois anos, 
felizmente chegou o dia do retorno! Eu estava ansioso 
para saber como todos os alunos estavam, se estavam 
bem fisicamente e psicologicamente. Eu sabia que o de-
safio seria grande, mas, com o passar das semanas este 
temor foi diminuindo, nossas crianças voltaram com força 
total e ainda trouxeram novos amigos, deixando as qua-
dras alegres outra vez. Me sinto privilegiado em fazer par-
te do dia a dia destes pequenos, fazendo com que acredi-
tem que estar em movimento será sempre melhor do que 
qualquer celular nas mãos”.

Douglas Alves, educador na 
modalidade de Handebol

“Não soltamos a mão dos nossos alunos em ne-
nhum momento durante a pandemia. Tivemos que 
nos reinventar. Eu encarei a tecnologia (vídeoaulas e 
conteúdos digitais) como nunca havia feito em curto 
prazo de tempo. Tudo muito diferente e desafiador. 
Agora, preciso confessar que minhas expectativas só 
se confirmaram com o retorno presencial: estou no 
lugar em que escolhi estar. Observar a energia e o 
brilho nos olhos com que voltaram nossas crianças, 
cabendo à nós profissionais aproveitarmos e alimen-
tarmos o sonho desses pequenos “atletas” a se su-
perarem a cada dia”

Cristiane Vergueiro, educadora 
na modalidade de Basquete
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ALUNOS E ATLETAS RECEBEM LANCHE 
AO FINAL DAS AULAS E TREINOS

Você sabia que os alunos e atletas que 
participam das atividades presenciais 

do Programa Barueri Esporte Forte rece-
bem um lanche ao final das aulas e dos 
treinamentos? É isso mesmo! Elaborado 
e definido pela nutricionista, o kit é com-
posto por pão com frios, fruta e água mi-
neral.

Segundo Renata Starling, nutricionista do 
Programa, a pequena refeição prioriza o 
equilíbrio de nutrientes, com o objetivo 
de repor a energia gasta durante os exer-
cícios. “Após as aulas e treinos, nossos 

alunos e atletas necessitam repor, de for-
ma saudável, as fontes de energia. Sendo 
assim, seguimos com o cuidado e o cari-
nho na entrega dos kits lanche”, explica.

Como resposta ao investimento aplicado 
pela Prefeitura de Barueri, por meio da 
Secretaria de Esportes, o Programa com-
provou a aprovação de 95% dos alunos e 
atletas em relação ao lanche servido. 

Esporte de desenvolvimento e qualidade!
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EVENTOS ESPORTIVOS:
DIVERSÃO E ESPORTE SOB TODOS 
OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Depois de um ano e meio suspensos em 
decorrência da pandemia do novo coro-

navírus, os eventos esportivos do Programa 
Barueri Esporte Forte estão de volta.

A Prefeitura de Barueri e a Secretaria de Es-
portes, cumpriram sob total responsabilida-
de e de acordo com o plano de retorno do 
Governo do Estado, com todas as exigências 

sanitárias, garantindo assim que alunos, atle-
tas e munícipes participassem com seguran-
ça.

Realizados durante todo o segundo semestre 
de 2021, os eventos tiveram como principais 
objetivos unir o esporte, a diversão e acima 
de tudo, a celebração pela vida e pela espe-
rança.

Zumbalada
O aulão de Zumba do Programa Barueri Esporte Forte, apelidado carinhosamente de “Zum-
balada”, retornou com força total. Com as temáticas “Baile à Fantasia” e “Zumbalada de Na-
tal”, os encontros foram direcionados apenas aos adultos já vacinados da cidade e reuniram 
aproximadamente 400 participantes.
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Aulão de Artes Marciais
Disciplina e muita concentração! O Aulão de Artes Marciais contou com a participação 
dos alunos das modalidades de Kung Fu, Judô, Taekwondo e Jiu-Jitsu, que celebraram o 
retorno das atividades presenciais ao público infantil. Oss!
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Cerimônia de Promoção de Faixa – Karatê, Judô e Kung Fu
Um dos momentos mais aguardados pelos praticantes de Artes Marciais é exame de faixa. 
Os sentimentos de expectativa e dedicação se misturam à emoção durante as Cerimônias 
de Promoção de Faixa. Alunos e atletas recebem suas certificações e suas novas faixas, 
encerrando simbolicamente o antigo ciclo e iniciando mais uma etapa de aprendizado.
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Aulão Fitness
Promover a prática de atividade física em prol da saúde 
e do bem-estar ao público adulto, esse foi o principal 
intuito do Aulão Fitness, que reuniu, numa única ma-
nhã, atividades de todas as modalidades do “Qualida-
de de Vida”: Pilates, Cross Training, Condicionamento 
Físico e Zumba. 

Aulão de Capoeira

Reunindo os praticantes da modalidade dos diversos polos esportivos, o evento transformou o 
Ginásio José Corrêa numa divertida roda de capoeira. 
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Festa de Gala da Ginástica Artística
Um dos eventos mais aguardados durante o ano, a Festa de Gala da Ginástica Artística traz a 
elegância e a leveza da modalidade. Com o tema ‘A Magia do Natal’, nossas meninas encer-
raram o ano de 2021 levando emoção e o clima natalino aos familiares e convidados.

Aulão de Muay Thai
A força das artes marciais também esteve presente no Aulão 
de Muay Thai. A modalidade, conhecida como o box tailandês, 
oferece benefícios para o corpo todo, além de melhorias para a 
mente, e por isso, é uma das aulas mais procuradas na cidade.
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Na expectativa para a volta das competi-
ções esportivas, as equipes de Forma-

ção do Programa Barueri Esporte Forte per-
maneceram em treinamento durante todo 
o período pandêmico. De forma remota 
(por meio dos treinos online) ou presencial 
(nas quadras, campos e tatames), o foco e 
a determinação dos atletas baruerienses 
foram referência de disciplina e amor pelo 
Esporte.

E toda essa dedicação - aplicada não só pe-
los esportistas, mas também pela comissão 
técnica – trouxe grandes resultados para a 
nossa cidade. 

Desde a autorização dos órgãos responsá-
veis de saúde pública para o retorno dos 
Campeonatos Esportivos, Barueri já con-
quistou o pódio em diferentes modalida-
des, tudo isso em menos de seis meses.

EQUIPES DE FORMAÇÃO VOLTAM AOS 
CAMPEONATOS E JÁ CONQUISTAM 
GRANDES TÍTULOS PARA BARUERI

Medalhas no Campeonato Paulista de Atletismo Sub 18

Vibração e orgulho com a participação 
da Equipe do Barueri Esporte Forte no 
Campeonato Paulista de Atletismo Sub 
18! Pódio para os nossos atletas:

Ana Beatriz: 2ª colocada na 
prova 3000m

Vinicius Sousa 
3º colocado nas provas 
800m e 1500m

Júlia Maria 
2ª colocada na prova 1500m 
e 3ª colocada na prova 800m

Caio, Ana, Júlia e Vinicius
3º lugar na prova de 
Revezamento 4/400m
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Torneio de Basquete Sub 13 – Barueri 1º colocado

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) foi 
palco para o “Torneio de Basquete - ca-

tegoria Sub 13”, organizado pelo Programa 
Barueri Esporte Forte no mês setembro. 

O evento, que seguiu todos os protocolos 
de segurança sanitária, reuniu três equipes 
que jogaram entre si, premiando Barueri 
em 1º colocado.

Futsal Barueri é Campeão em todas as categorias

As equipes do Barueri Esporte Forte fize-
ram história pela Super Liga Paulista de 

Futsal Junior. Os atletas deram um show e 
fizeram bonito, levando o nome da cidade 

ao ouro em todas as categorias disputadas. 
Isso é Barueri Esporte Forte: dedicação e 
empenho!
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Medalhas de Ouro

Angela Avelina dos Santos – categoria Juvenil feminina colorida
Weverton Guilherme Silva – categoria cadete masculino colorida
Douglas Stanley - categoria Juvenil masculino colorida
Igor Vinicius Ponciano Damas – categoria Juvenil masculino colorida
Matheus Ferrigno – categoria Adulto masculino 1º e 2º gub
Victor Octavio Ponciano Damas – categoria Adulto masculino 1º e 2º gub

Medalha de Prata

Daniel Silva de Assis – categoria Juvenil masculino colorida

Medalhas de Bronze

Kaelen Lins Coelho – categoria cadete
Poliana Trindade – categoria Adulto feminino faixa preta
Sávio Elias Holanda - categoria masculino adulto.

Ouro na Copa América de Taekwondo 2021

Realizada na cidade de Arujá no mês de 
outubro, a competição proporcionou 10 

medalhas conquistadas pelos atletas do Ba-
rueri Esporte Forte. Entre elas seis, meda-

lhas de ouro, uma de prata e três medalhas 
de bronze. Pódio para os nossos esportis-
tas:
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Super Paulistão Handebol 2021 – Barueri 3º Colocado

Gol a gol, emoção e vitória para a 
equipe do Barueri Esporte Forte 

(categoria Infantil), que disputou a 
3ª colocação do Campeonato Super 
Paulistão Handebol 2021. Nossos me-
ninos enfrentaram a forte equipe do 
São José e conquistaram o troféu na 
prorrogação.

Vôlei Sub 14 – Campeãs Metropolitanas 2021 
Vôlei Sub 15 – Vice- Campeãs Metropolitanas 2021

Nossas meninas do Vôlei lutaram e fizeram boni-
to no Campeonato Metropolitano de Voleibol 

2021. A equipe Sub 14, invictas durante toda a cam-
panha, levaram o título de campeãs. Já as atletas 
do Sub 15, mesmo com os adversos da pandemia, 
conquistaram a posição de Vice-Campeãs.

As meninas de Barueri são orgulho da cidade, re-
presentam o forte programa social das escolas de 
esportes e sonham em ser um dia uma Chiquitita 
(Equipe de vôlei profissional da cidade).
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Débora Trindade da Silva – Campeã de Kata e Kumite - Categoria Júnior

Carlos Henrique Oliveira - Vice-Campeão de Kata - Categoria Infanto

Andrew Rodrigo Ramos Marques – Campeão de Kata Equipe e 
Vice-Campeão de Kata Individual – Categoria Adulto Principal

Petterson Lozinski - Campeão de Kumite Equipe e 3º lugar Kumite
 Individual – Categoria Adulto Principal.

Sara Oliveira, Débora Trindade da Silva e Lorena Lima – Campeãs 
de Kumite Equipe – Categoria Feminino Principal

Medalhas e homenagens no Campeonato 
Brasileiro de Karatê

Os atletas do Barueri Esporte Forte par-
ticiparam do Campeonato Brasileiro 

de Karatê Shotokan JKA 2021, na cidade de 
Goiânia-GO. Compondo a Seleção Paulista, 
os esportistas de Barueri conquistaram pre-
miações em diversas categorias.

Ainda durante o evento, o educador técnico 
e atleta Andrew Marques recebeu das mãos 
do Governador do estado, Ronaldo Caiado, 
uma emocionante homenagem por estar 
entre os “Atletas melhores ranqueados nos 
últimos anos”.

Pódio para os nossos atletas:
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Proporcionar, por meio do esporte, 
desenvolvimento socioeducacional 

às crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social, esse é o intuito 
do Profesp – Programa Forças no Es-
porte, do Exército Brasileiro - que for-
talece suas ações na cidade de Barueri 
em parceria com a Secretaria de Es-
portes e a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura.

O projeto, que atende hoje cerca de 
170 crianças e adolescentes inscritos 
nos Centros de Referência da Assistên-
cia Social (Cras), na Casa da Criança e 
no Cepac (Associação para proteção 
das crianças e adolescentes), também 
retornou às suas atividades presen-
ciais. 

No contraturno escolar, os estudantes 
(com idade entre 8 e 14 anos) rece-
bem o apoio do Programa Barueri Es-
porte Forte com atividades esportivas 
nas modalidades de vôlei, basquete, 
futebol e Karatê.

As aulas do Profesp Barueri acontecem 
na Vila Militar e, além das ações de es-
porte, metodologias educacionais so-
bre cidadania também são abordadas 
com os pequenos, 
melhorando o rendimento físico, inte-
lectual, escolar e pessoal dessas crian-
ças.

BARUERI ESPORTE FORTE E EXÉRCITO BRASILEIRO: 

PARCERIA QUE TRANSFORMA VIDAS
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MAIS DE 1.000.000 DE ATENDIMENTOS 
REMOTOS DURANTE A PANDEMIA

Foram quase dois anos de pandemia 
mundial, períodos de instabilidades 

e transformações. O mundo precisou 
se reinventar e não foi diferente com 
o Esporte de Barueri, que encontrou 
uma nova forma de produzir seus con-
teúdos esportivos.

Criando e conduzindo atividades re-
motas que serviram como referência 
para outros municípios, a Secretaria de 
Esportes e o Programa Barueri Esporte 
Forte adequaram-se rapidamente às 
estruturas de atendimento online, ga-
rantindo a todos os munícipes partici-
pantes das 17 modalidades esportivas, 

mais as atividades fitness do Qualida-
de de vida, o acesso às aulas e treinos 
diretamente de suas residências.

Utilizando as redes sociais como ins-
trumento, através de videoaulas gra-
vadas ou lives interativas, lúdicas e 
informativas, os alunos e atletas da ci-
dade puderam acompanhar exercícios 
físicos ministrados em tempo real.

E entre os períodos de março de 2020 a 
setembro de 2021, o trabalho de aten-
ção às políticas públicas esportivas se 
manteve, chegando a marca histórica 
e incrível de 1.000.000 de atendimen-
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Durante todo o mês de outubro, a 
Secretaria de Esportes e o Progra-

ma Barueri Esporte Forte realizaram 
diversas ações em apoio a Campanha 
do Outubro Rosa. 
Atividades, jogos e eventos que mobi-
lizaram alunas, atletas e esportistas de 
toda a cidade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama.

Entre as realizações, a Zumbalada Rosa 
do Esporte uniu dança e animação em 
celebração a data. Já o Aulão Rosa de 
Artes Marciais conscientizou a todos 
para essa importante luta. 

Nas escolinhas espalhadas pelos di-
ferentes polos esportivos, os educa-
dores trabalharam o tema junto aos 
pequenos por meio de divertidas dinâ-
micas. Os alunos fitness do ‘Qualidade 
de Vida’ entraram no clima com peças 
de roupa na cor rosa ao longo de todas 
as aulas. 

E reforçando o engajamento do Espor-
te na causa, todos os times das Equi-
pes de Competição homenagearam a 
Campanha. Seja em campo, em qua-
dra ou no tatame, os atletas utilizaram 
faixas, laços simbólicos e máscaras ro-
sas.

Segundo o coordenador geral do Pro-
grama, Dr. Rodrigo Paiva, além da mo-
bilização em prol do Outubro Rosa, as 
ações também tiveram o objetivo de 

chamar a atenção dos munícipes para 
as relações benéficas existentes entre 
a prática da atividade física e a saúde.

“Existem inúmeros estudos científicos 
que nos comprovam a relação do exer-
cício físico como barreira para o sur-
gimento de diversos tipos de câncer. 
Por isso, o Barueri Esporte Forte leva a 
Campanha tão a sério na esfera espor-
tiva. Esporte e saúde sempre juntos”, 
ressalta Paiva.

AÇÕES ESPORTIVAS MARCARAM 
A CAMPANHA OUTUBRO ROSA
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