RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA MODALIDADE DE LUTAS:
SEGUNDO QUADRIMESTRE
Processo Administrativo nº 001680/2018
Termo de Colaboração nº 014/2018-SESP
A Associação dos Funcionários Públicos do Município de São Bernardo do
Campo, com sede na Rua 28 de Outubro, 61 – centro - São Bernardo do CampoSP, CEP 09721-250, foi fundada em 30/03/1957 por um grupo de funcionários
públicos do município, com a finalidade de atender os funcionários e seus
dependentes como clube social, recreativo e esportivo. Têm em seu quadro
diretor exclusivamente funcionários públicos do município, composto por
Conselho Superior, Conselho Fiscal e Diretoria com mandato para o período de
quatro anos, através de eleição direta cujos associados, funcionários públicos do
município detém o direito de votar e ser votado. Já, a equipe de assessores da
Presidência pode ser composta por associados provenientes de qualquer setor
da sociedade, desde que associados.
No quadro de associados são aceitas todas as pessoas que manifestarem
formalmente o interesse, que tenham conduta ilibada e sejam aprovadas pela
Diretoria. Associação possui atualmente seis mil associados titulares e atinge
quinze mil pessoas considerando os dependentes que são cônjuges, filhos, e
ascendentes.
Na área esportiva oferece aos associados uma gama de serviços, quais sejam:
escola de esportes de basquetebol, voleibol, futsal, tênis, natação, judô, jiu jitsu,
cursos de musculação, ginásticas, hidroginástica, yoga, tai chi chuan lian kong,
mantém equipes esportivas de base nas modalidades de voleibol e basquetebol,
organiza campeonatos internos de diversas modalidades que tudo considerado
atende a um universo de aproximadamente três mil e quinhentas pessoas entre
associados e militantes que são crianças, adolescentes e jovens selecionados na
sociedade civil que reúnem condições de integrarem as equipes de competições.
Esta Associação e o Município sempre mantiveram estreitos laços de
relacionamento em todas as áreas de interesse do Município e da Associação
que melhor atendam a sociedade.
Atualmente a Associação mantém convênios com o Município, para o
desenvolvimento das modalidades de biribol, canoagem ciclismo, bocha, malha,
lutas, tênis, tênis-de-mesa, esporte para terceira idade e equipes de base de
basquetebol e voleibol.
A associação conta com três sedes: a Sede Central situada na rua 28 de outubro,
61 – centro de São Bernardo do Campo cuja estrutura física é a mais completa:
possui um Ginásio principal, com capacidade para 1500 espectadores, um
ginásio secundário que conta com 2 quadras destinadas para treinamento das
equipes de base, desenvolvimento das escolas de esportes e recreação.
O parque aquático com 6 piscinas – sendo quatro piscinas a céu aberto: uma
semi-olímpica, duas recreativas e uma piscina de biribol – única na região com
medidas oficiais e climatizada e duas piscinas aquecidas e cobertas a primeira

destinada a aulas de iniciação e recreação e a segunda com 6 raias de 25m –
semi-olímpica para aulas de aperfeiçoamento, aulas de hidroginástica e
treinamentos mais avançados de natação. A sala de musculação e as duas salas
de ginástica contam com 800 metros quadrados possui 21 esteiras, 20 bicicletas
ergométricas, 4 elípticos e mais de 50 estações de exercícios, duas quadras de
tênis com piso rápido, salão social com capacidade para mil pessoas, espaço
cultural, 4 lanchonetes, salão de sinuca, sala de carteado, sauna, estacionamento
para 200 carros, restaurante para 250 pessoas, área administrativa, área de
manutenção, playground. A Associação com o intuito de manter a sua história,
divulgar, relatar e difundir sua imagem na sociedade na qual se insere mantém no
ar o site: www.associacaoclube.com.br e também mantém neste endereço sua
revista eletrônica que discorre sobre as ações durante o ano em todos os
departamentos. Alí também se encontra seu Estatuto Social, os campeonatos,
fotos, melhorias físicas, serviços, atendimentos e seu Balanço Patrimonial.

A Sede Nova Petrópolis, fica localizada na Av. Imperatriz Leopoldina, 925 - bairro
Nova Petrópolis - CEP 09770-270 e possui na sua estrutura física um campo de
futebol oficial com medidas de 100m x 60m, com gramado natural, totalmente
cercado, dois vestiários para atletas, um vestiário para árbitros, um vestiário
feminino, salão para a prática de judô e jiu-jitsu com 100 metros quadrados de
tatame, pista de caminhada e corrida com piso de areia, com percurso de 480
metros ao redor do campo de futebol para atendimento de toda a comunidade do
bairro e das proximidades, permanece aberta nos dias de semana a partir das
5:30h da manhã até às 22 horas e aos finais de semana das 5h30 às 20h00, na
extensão da pista cinco estações de exercícios específicos, 2 estações de
alongamentos, abdominais e exercícios livres, uma lanchonete, um espaço
gourmet, um quiosque para churrasco, um quiosque para leitura, bebedouros,
banheiros feminino e masculino, chuveiro, playground e estacionamento para 60
carros. Nesta sede se desenvolvem os campeonatos internos de futebol aos
finais de semana, jogos amistosos, rachões durante a semana, cursos de
aperfeiçoamento dos instrutores de Escola de Futebol da SESP, e outros eventos
do Município. No salão de judô e jiu-jitsu são ministradas aulas para iniciantes no
período da tarde e treinamento de Jiu-Jitsu e preparação de atletas para
competições, nos períodos da manhã, da noite e aos finais de semana.

A Sede Náutica se localiza na Rua Portugal, 891 - Bairro Estoril - CEP 09832-400
Localizado em uma área privilegiada, de frente para a represa Billings com uma
extensão de 300m possui em sua estrutura física possui um salão de festas com
cozinha, churrasqueira e banheiros para 300 pessoas, dezenove quiosques para
churrasco, sendo quatro com dimensões maiores equipados com freezeres que
atendem até 70 pessoas e outros quinze quiosques menores com capacidade
para 25 pessoas, uma quadra poli esportiva, uma quadra de voleibol, um campo
de society equipado com gramado sintético, dois vestiários e lanchonete, duas
piscinas infantis, entrada para embarcações a motor de pequeno e médio porte,
estante de embarcações do tipo caiaques, canoas e pranchas com capacidade
para até 30 barcos dessas modalidades, dois vestiários – masculino e feminino,
seis banheiros coletivos, espaço com mesas de ping-pong e pebolim e
lanchonete, pontão para apoitar embarcações a motor até de pequeno e médio
porte – até 4 metros, playground, dois estacionamentos com capacidade total
para 70 carros.

As modalidades de Lutas para o ano de 2018, conforme o plano de trabalho
desenvolvido e estabelecido em conjunto entre a SESP e AFPMSBC abrange a
três modalidades quais sejam: Capoeira, Karatê e Kickboxing. O intuito foi
adequar o plano de trabalho, conforme a maior demanda, atendendo assim o
maior interesse da população de São Bernardo do Campo, opta por desenvolver
as modalidades que têm maior número de praticantes no Município, e que já
possuem estrutura desenvolvida, maior facilidade de implantação, com menor
investimento, levando a economicidade do processo.
Modalidade de Capoeira:
A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte,
cultura popular e música. A capoeira é muito abrangente por se tratar dessas três
atividades distintas, muito praticantes de capoeira em função disso se engendram
pelo caminho da arte e da dança e a procura pelo esporte capoeira permanece
em um segundo plano. Baseado nestas premissas a Secretaria de Esportes em
conjunto com a Associação planejaram o desenvolvimento desta modalidade com
o intuito maior da arte marcial, cultura popular e música posto que a maior
demanda da população são essas. A estratégia que melhor se adequou foi a de
fomentar a capoeira com o intuito de ampliar, incentivar a sua prática no
Município. Com este objetivo será lançado o Projeto: “Semeando a Capoeira” que
se baseia no apoio a núcleos de desenvolvimento da modalidade.
No relatório final estaremos apresentando o desenvolvimento do programa
efetivado..
Modalidade de Karate
O karate iniciou suas atividades com o processo de seleção dos atletas que
compuseram a equipe de São Bernardo para defenderem o Município no ano de
2018, nas competições oficiais da Federação Paulista de Karate e Confederação
Brasileira de Karate e nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior
organizados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São
Paulo. Este processo se estendeu com treinamentos semanais que no início se
realizaram aos sábados no CREC Otávio Edgar de Oliveira - Vila Marlene situado
na R. Continental, 808 - Vila Marlene, São Bernardo do Campo - SP, 09750-060,
Próprio Municipal, sob administração da SESP que conta com uma área de
tatame de aproximados 100 metros quadrados, vestiários e toda a estrutura
necessária para o treinamento, a partir de 04 de junho de 2018, o CREC.
Deputado Odemir Furlan – "Baetinha", Próprio municipal situado na, R. Bauru, 20
- Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09751-440, passou a ser utilizado,
contando com aproximados 80 metros quadrados de tatame, vestiários, e toda
estrutura necessária, com treinos às segundas, quartas, sextas das 20h30 às 22h
e aos Sábados , das 09:30 as 12:00 h.

- Karate Competitivo: Treinos

Karate de Competição - Equipe de São Bernardo do Campo

- Karate Social:
Na área social, foi possível adequar aulas de iniciação de karate para a
comunidade para cerca de 50 alunos no mesmo local, em horários distintos ao
treinamento; segundas, quartas e sextas das 19h30 às 20h30,, terças e quintas
das 20:30 as 21:30 e aos sábados das 08:30 as 09:30 h.

Aulas das categorias de Base (Social) realizadas no Crec Baetinha

- Resultados Karate Competitivo:
No decorrer deste ano amealhamos resultados positivos em competições que se
seguem:
- Finais do Campeonato Paulista de Karate (Cat. Sub 21, Senior e Master)
- Jogos Regionais
- Campeonato Panamericano de Karate (Sub 21)
Finais do Campeonato Paulista de Karate:
- Realizado no Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib em São Bernardo do
Campo, nos dias 05 e 06 de Maio de 2018, onde tivemos os atletas abaixo, que
conseguiram conquistaram a vaga para disputar a Zonal Brasileira em Joinville –
SC, nas categorias Sub 21, Senior e Master:
Sub 21:
Categoria 168 Shiai Kumite Feminino sub 21
1º. Jéssica Linhares de Paula
Categoria 172 Shiai Kumite Feminino sub 21
1º. Rafaela Beatriz dos Santos Silva
Categoria 159 Shiai Kumite Masculino sub 21
1º. Leonardo Benes Figueiroa
Categoria 160 Shiai Kumite Masculino sub 21
2º. Matheus Henrique Oyan Domênico
Categoria 162 Shiai Kumite Masculino sub 21
2º. Lucas Silva Miranda
Categoria 160 Shiai Kumite Masculino sub 21
7º. Rilan Elias Camargo Reis
Senior (cat. principal):
Categoria 188 Shiai Kumite Feminino Senior
1º. Jéssica Linhares de Paula
Categoria 192 Shiai Kumite Feminino Senior
3º. Rafaela Beatriz dos Santos Silva
Categoria 192 Shiai Kumite Feminino Senior
4º. Jacqueline Monne´Medrado
Categoria 179 Shiai Kumite Masculino Senior
1º. Leonardo Benes Figueiroa
Categoria 182 Shiai Kumite Masculino Senior
3º. Lucas Silva Miranda
Categoria 180 Shiai Kumite Masculino Senior
7º. Matheus Henrique Oyan Domenico

Master:
Categoria 38 Kata Masculino Master
5º. Danilo Miller Iafelix
Categoria 194 Shiai Kumite Masculino Master
7º. Danilo Miller Iafelix
Jogos Regionais - realizados em Santo André, de 03 a 13 de julho de 2018:
Vice Campeão Geral Masculino de Karate
Computados todos os resultados de lutas de todos os pesos individuais somados
o torneio por equipes e as apresentações de kata individual e de kata por equipe,
São Bernardo terminou o certame em segundo colocado, atrás de Santos e na
frente de Guarujá, Cotia, Taboão da Serra, São Caetano, Santo André e Praia
Grande respectivamente. Abaixo, os resultados individuais e por equipe da
competição:
Categoria Kata Masculino Individual
2º Lucas da Silva Santos São B. do Campo
Categoria Kata Masculino Equipe
1º Lucas/Brendon/Guilherme São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino Até 60 Kg
4º Lucas Profeta Ferreira São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino 60 À 65 Kg
1º Leonardo B. Figueroa São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino 65 À 70 Kg
2º Rilan Elias C. Reis São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino 70 À 75 Kg
1º Matheus Henrique O. Domenico São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino 75 À 80 Kg
3º Maxwell C. Carneiro São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino + 80 Kg
3º Lucas Silva Miranda São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino Absoluto
2º Maycon T. P. Gomes São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Masculino Equipe
1º Andrew/Gabriel/Felipe/Arthur/Sergio/Rafael/Marcelo Santos
Campeão Geral Feminino de Karate
Computados todos os resultados de lutas de todos os pesos individuais somados
o torneio por equipes e as apresentações de kata individual e as apresentações
de kata por equipe, São Bernardo terminou o certame em primeira colocação, a
frente de Santos, Taboão da Serra, Guarujá, Embu das Artes, São Caetano, São
Vicente e Praia Grande. Abaixo todos os resultados individuais e por equipe da
competição:

Categoria Kata Feminino Individual
1º Agnes Santos São B. do Campo
Categoria Kata Feminino Equipe
1º Agnes/Alessandra/Jacqueline São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Feminino até 53 kg.
1º Jessica Linhares São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Feminino 53 à 60 kg.
2º Karen Pontes São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Feminino acima de 60 kg
1º Rafaela Beatriz Silva São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Feminino Absoluto
2º Thamires Alves de Souza São B. do Campo
Categoria Shiai Kumite Feminino Equipe
1º Rafaela/Karen/Jacqueline/Jessica São B. do Campo

Equipe de Karate Feminino de São Bernardo
Campeã dos Jogos Regionais 2018

Lucas Miranda e Matheus Oyan
Vice Campeões dos Jogos Regionais 2018

Campeonato Panamericano de Karate Sub 21:
- Realizados no Rio de Janeiro, de 20 a 26 de Agosto de 2018
Foram convocados para a Seleção Brasileira de Karate Sub 21, 09 atletas do
Estado de São Paulo, onde 05 foram somente de São Bernardo do Campo:
São eles: Jéssica Linhares de Paula, Rafaela Beatriz dos Santos Silva, Leonardo
Benes Figueiroa, Lucas Silva dos Santos e Brendon Danzi de Almeida.

Os atletas Lucas Santos e Brendon de Almeida - Equipe de kata
Seleção Brasileira sub 21 - Vice Campeões Panamericanos

Rafaela Beatriz dos Santos Silva
Atleta de São Bernardo e da Seleção Brasileira de Karate Sub 21
3ª. Colocada no Campeonato Panamericano
Categoria Shiai Kumite (lutas) + 68 kg

Modalidade de Kickboxing
A modalidade de kickboxing teve seu planejamento para 2018 iniciado com o
processo de seleção dos atletas para compor a equipe de São Bernardo Os
trabalhos de seleção se sucederam com treinos diários em dois núcleos na
cidade: no Coliseo Team situado na Rua Municipal - Centro, São Bernardo do
Campo - SP, 09710-211 e na União ABC na Rua Afonsina, 248 – Rudge Ramos,
09633-000. Como meta social foi estabelecido viabilizar a organização de um
evento de grande porte da modalidade na cidade para que a população tenha a
vivência, o estreitamento de laços com essa modalidade e com seus atletas que
impressionam pela qualidade que o município produz em alto nível. Para isso foi
organizado a etapa do 44º WGP no Ginásio Adib Moysés Dib no dia 23 de
fevereiro de 2018 conforme mostra o artigo abaixo extraído do site:
www.esportividade.com.br/evento/wgp-44/
A primeira edição do WGP em 2018, a 44ª da história, acontece em São Bernardo do
Campo. Na noite de 23 de fevereiro, Bruno Gazani e Marcelo Dionisio estarão na
disputa do título dos meio-médios após a subida do campeão Ravy Brunow.

Detalhes do evento
Evento: WGP #44
Modalidade: kickboxing
Data: 23/02/2018 às 18h00 (sexta-feira)

Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib
Endereço: Avenida Kennedy, 1155; Jardim do Mar
Localidade: São Bernardo do Campo-SP
CEP: 09726-263
Evento para: assistir no local
Mais informações: http://www.facebook.com/events/357039954765392/

Um segundo grande evento foi agendado para 27 de outubro de 2018 também no
Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dibe se espera um público aproximado de
3.000 pessoas, este será o evento WGP#50.

As equipes masculina e feminina que representarão o Município nos Jogos
Abertos do Interior que será realizado no Município de São Carlos de 14 a 24 de
novembro de 2018, está sendo finalizada, em função da capacidade técnica, da
condição física e integridade geral no momento mais do certame.

São Bernardo do Campo, 11 de setembro de 2018.

Euclides Valdoski Ramos
Presidente

