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SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021

Esportes
COMPETIÇÃO DIRIGENTES CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE SURDOS APROVAM LOCAIS DE COMPETIÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
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Moderno. Teatrão foi visitado em 23 de agosto
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Instalações. Funcionários montam ringue de boxe
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Nova. Arena de Esportes, no Jardim das Indústrias

Confederação Brasileira visita cidade e
prepara a Surdolimpíada Nacional
Delegação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos visita São José para conhecer os locais onde
acontecerão as competições da Surdolimpíada Nacional 2021, programada para o período de 4 e 7 de dezembro
Uma delegação com 15 integrantes da Confederação
Brasileira de Desportos de
Surdos visitou São José em
agosto para conhecer os locais onde acontecerão as
competições da Surdolimpíada Nacional 2021, programada para o período de 4 e 7
de dezembro. O evento terá o
apoio da Prefeitura.
A presidente da confederação, Diana de Souza Kyosen,
e membros de sua diretoria,
visitaram as dependências
do Centro Poliesportivo João
Pulo, complexo do Teatrão,
Arena Municipal de Esportes,
Parque Ribeirão Vermelho,
Parque Alberto Simões, além
do Thermas do Vale e da Associação Esportiva São José.
A dirigente elogiou as instalações visitadas e disse ter
plena convicção que o evento
será um sucesso.
“A visita foi muito positiva,
não esperava uma estrutura
tão grandiosa como a que encontramos em São José. Está

num nível muito alto, não tem
comparação com outras cidades que já receberam o evento. Esta é a terceira edição da
Surdolimpíada, vamos dar um
salto muito grande no nível do
evento” afirmou a dirigente,
agradecendo a recepção dos
representantes da Prefeitura.
Segundo ela, os próximos
passos serão definir os termos
técnicos dos locais de competição, fazer as parcerias necessárias com a rede hoteleira e
capacitar os árbitros.
Já estão inscritos quase 800
atletas representando 19 estados brasileiros. O evento é
voltado para os surdoatletas
brasileiros, filiados às federações estaduais de desportos
de surdos.
A competição terá 15 modalidades em disputa: atletismo,
badminton, basquete, ciclismo
de estrada, handebol, judô, karatê, mountain bike, boliche,
natação, taekwondo, tênis de
mesa, vôlei, vôlei de praia e
xadrez.
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Vistoria. Dirigentes elogiaram as instalações e disseram ter convicção que evento será um sucesso

Campos retomam
jogos de futebol

S. José aprimora
fundo do esporte

Prefeitura debate
a atividade física

RETORNO. Depois de um ano
e cinco meses, a bola voltou a
rolar em cerca de 40 dos 60
campos de futebol espalhados
em todas as regiões. A retomada do futebol amador, em
21 de agosto, está sendo feita
seguindo os protocolos sanitários de combate à covid-19.
Entre eles, estão a realização
de apenas jogos amistosos
para evitar a aglomeração.

LEGISLAÇÃO. A Câmara aprovou por unanimidade o projeto
de lei da Prefeitura que institui
o Fadej (Fundo de Apoio ao
Desporto Joseense). O novo
fundo visa adequar a legislação municipal de fomento ao
esporte, modernizando a atual
lei que trata do Fadenp (Fundo
de Apoio ao Deporto não Profissional).

DEBATE. Em meio à pandemia
da covid-19, o que devemos
considerar em termos de atividade física? Essa é a proposta
da 4ª Semana da Educação
Física, que será promovida
pela Prefeitura de São José
dos Campos no período de 30
de agosto a 2 de setembro,
cujo tema “Atividade Física em
Tempos de Pandemia: Presente e Futuro”.
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Futebol. Bola voltou a rolar
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Fundo. Mudança positiva

