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IBESP

INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA
EM SEGURANÇA PÚBLICA

CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS
" ~.

CIVIS MUNICIPAIS DE SENADOR
CANEDO

,
HISTORICO ESCOLAR

LUCIV ÂNIA BATISTA DA SILVA - Mat. 19.441

Sede: 7ª Avenida, número 223, Qd. 56, Lt. 01, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-Go.
e-mail: ibesp.ibesp@gmail.com

mailto:ibesp.ibesp@gmail.com
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CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

o Diretor Técnico de Ensino do Instituto Brasileiro de
Educação, estudos e Pesquisa em Segurança Pública - IBESP, Sr. Hélio Frazão
de Morais Filho CERTIFICA que LUCIVÂNIA BATISTA DA SILVA RG: 3348364
- 2a via / DGPC - GO, concluiu com aproveitamento o CURSO DE FORMAÇÃO
DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE SENADOR CANEDO, ministrado nesta
cidade, nas dependências da Prefeitura de Senador Canedo, no ano letivo de
2011, (1° turma), onde obteve média final de 8,27 e classificação final de 60° / 72
lugar.

A PRESENTE CERTIDÃO É A EXPRESSÃO DA VERDADE

IBESP, em Senador Canedo/GO, 06 de fevereiro de 2012.

E MORAIS FILHO

Instituto Brasileiro" de Educação,
Estudos e Pesquisa em Segurança
Pública -IBESP. .~.••
l--C'!'-N--P~J:~1!-1."!"'69~5'""!'.6"'89~IO!"'!'O"'01~-3~2-j



Instituto Brasileiro de Educação,
Estudos e Pesquisa em Segurança
pública ·IBESP.- CNPJ: 11.695.689/0001-32

'1

Instituto Brasileiro de Educação, Estudos e Pesquisa em Segurança Pública

IBESP

DIRETORIA DE ENSINO

HISTÓRICO ESCOLAR

CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS - SENADOR
CANEDO

NOME: LUCIVÂNIA BATISTA DA SILVA RG: 3348364 - 2" via 1OGPC - GO.

O/N: 03/06/1975,

NAT,: Goiânia. UF: GO.

FILlAÇÃO: Maria Batista da Silva.

NOTA OBTIDA
MODULOS Nº DISCIPLINA C/H Nl Rec MÉDIA

1 Técnicas e Procedimentos Operacionais da Gm 40 10,0 10,0
MODULO I 2 Funções e Atribuições da Gm 10 7,0 7,0
BÁSICO 3 Comunicação, Informação e Tec. em Segurança Pública 25 7,5 7,5

4 Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos 15 8,0 8,0
5 Ordem Unida e Civismo 40 9,0 9,0
6 Defesa Pessoal 30 9,8 9,8
7 Uso Legal e Diferenciado da Força e Equip. Não Letais 30 8,0 8,0
8 Relações e Condições de Trabalho das Guardas Municipais 10 8,0 8,0
9 No Ordenamento de Trânsito 20 8,0 8,0
10 Condicionamento Físico 20 9,25 9,25

MÓDULO 11 11 Ética, Direitos Humanos e Cidadania 10 7,0 7,0
JURíDICO 12 Legislação 25 7,0 7iO

13 Defesa do Meio Ambiente 10 10,0 10,0
MÓDULO 111 14 Violência e (ln) Segurança Pública 10 9,5 9,5

PROFISSIONAL 15 Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a Incêndios 10 8,5 8,5
16 Noções Básicas de Primeiros Socorros 20 6,0 6,0
17 Espaço Público, Guarda Municip_al e Comunidade 20 8,0 8,0
* Atividades Extras Curriculares 15 hs

Soma de carga horária total do curso ................................. ,.................................... , 360 h/a
*Aula Prática de Policiamento Comunitário

Média Final: 8,27 Classificação: 60ª
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GRADE CURRICUIAR DO CURSO DE rORmAc;io DE

GUARDAS CIVIS muniCIPAIS DE SEnADOR CAnEDO

eMenTAS DAS DISCIPlinAS



1. CARGA HORÁRIA: 20 H/A

I - VIOLÊNCIA E (IN) SEGURANÇA PÚBLICA

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Noções da sociologia da violência;

11- Análise crítica e ações preventivas das prováveis causas indutoras de violência;

111- Violência da escola e na escola e sua prevenção;

IV - Violência doméstica e de gênero e sua prevenção;

V - Homofobia e sua prevenção;

VI - Violência interpessoal, institucional e estrutural e sua prevenção;

11 - COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA

1. CARGA HORÁRIA: 25 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Noções de Língua Portuguesa para preenchimento de documentos (técnicas de redação,

narração, descrição da pessoa);

11- Telecomunicação e os serviços de utilidade pública como instrumentos na prevenção da

violência e da criminalidade;

111- Discussão da relevância de uma rotina de registro (Guarda e gerenciamento das

informações) ;

IV - Conhecer o banco de dados de informações criminais, urbanas, socioeconômicas e a

atuação local;

V - Gerenciamento da informação e intervenções da Guarda Municipal;

VI- Orientação para relação com a mídia.

111 - CONDICIONAMENTO FíSICO

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Alimentação;

11- Importância da atividade física;



111 - IMC (Índice de Massa Corporal); 

IV - Atividades desportivas. 

IV· OEFESA 00 MEIO AMBIENTE 

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A 

2. UNIDADES DIDÁTICAS 

1 - Prote<;ao a biodiversidade; 

11 - O Papel da Guarda Municipal na Defesa do Meio Ambiente; 

111- Educayáo Ambiental; 

IV - Solo, Erosao, Recursos Hídricos; 

V - Ocupa9ao irregular do solo; 

VI - Uso inadequado dos Recursos Naturais; 

VII - Sustentabilidade; 

VIII - Reciclagem. 

V - DEFESA PESSOAL 

1. CARGA HORÁRIA: 30 H/A 

2. UNIDADES DIDÁTICAS 

1 - Técnicas de lmobiliza9ao; 

11 - Técnicas de Conten<;ao; 

111 - Técnicas de Rolamento. 

VI - ESPACo PÚBLICO, GUARDA MUNICIPAL E COMUNIDADE 

1. CARGA HORÁRIA: 20 H/A 

2. UNIDADES DIOÁTICAS 

1 - A polícia e a mobiliza<;ao da comunidade; 

11 - Objetivos de um projeto local de polícia comunitária ; 

111 - Planejamento estratégico: sugestao de etapas; 

IV - Conselho Comunitário de Seguran<;a; 

V - Experiencias de Policiamento Comunitário; 

VI - História e evolu9ao da cidade; 

VII - Discussao Crítica do Conceito de Comunidade; 

VIII -A concep9ao de policia comunitária ; 



I - Prisão em flagrante;

II - Crimes cometidos contra a administração pública/patrimônio

Público, por funcionário público ou terceiros;

III - Noções de legislações locais, específicas ao município;

- Plano diretor municipel;

- Posturas municipais;

- Lei de implantação da Guarda Municipet;

IX - Plano de segurança comunitária.

VI - ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Correlação entre os aspectos fundamentais da ética e a prática profissional;

II - Análise e discussão crítica acerca da vocação profissional e da responsabilidade social do

servidor público enquanto servidor do público;

111- A Declaração Universal dos Direitos Humanos;

IV - Princípios de Direitos Humanos;

V - Evolução de Direitos Humanos;

VI - Analise e discussões e conflitos humanos no cotidiano.

VII - FUNÇÕES E ATRIBUiÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Compreensão das necessidades básicas da comunidade;

II - Interação social - reflexão sobre diferentes formas de ação/reação;

111- Análise situacional;

IV - Técnicas de expressão oral e corporal na abordagem do cidadão em situações cotidianas e

críticas;

V - Preparo psicológico na administração de conflitos.

VIII - LEGISLAÇÃO

1. CARGA HORÁRIA: 25 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS



IX - NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Legislação especial" lei seca, solo urbano, tolerância;

N - O papel constitucional das Guardas Municipais;

V - O profissional de segurança públiça e o abuso de autoridade à luz da Constituição Federal;

VI - Juizados Especiais;

VII - Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação;

VIII - Dos direitos e garantias fundamentais;

IX - Artigo 5° da Constituição Federal;

X - Noções de Legislação Eleitoral, crimes eleitorais;

XI - Art.144, §8° CF\1988.

1. CARGA HORÁRIA: 20 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Noções básicas de Primeiros Socorros;

li - Noções de defesa civil;

111 - Método (CHARP) circulação, hemorragia, vias aéreas, respiração e pulsação;

IV - Reanimação cardiopulmonar;

V - Tipos de hemorragias;

VI - Traumatismo crânio-encefálico;

VII - Traumatismo raquimedular;

VIII - Traumas de tórax;

IX - Técnica Técnicas de transporte;

X - Técnicas de transportes.

X - ORDENAMENTO DE TRÂNSITO

1. CARGA HORÁRIA: 20 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Legislação de trânsito (CTB);

li - O papel da guarda municipal no trânsito;

111 - Educação para o trânsito;

IV - Emprego dos equipamentos para fiscalizar e orientar o Trânsito;

V - Trânsito.



1. CARGA HORÁRIA: 40 H/A

Xl - ORDEM UNIDA E CIVISMO

1. CARGA HORÁRIA: 40 H/A '

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Ordem unida;

II - Civismo;

111- Hino Nacional;

IV - Hino da Bandeira;

V - Instrução individual;

VI - Instrução coletiva.

XII - PREVENÇÃO, MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

1. CARGA HORÁRIA: 15 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Conflitos e Tipos de conflito;

11- Dimensões sócio psicológica da violência;

111- Estilo e manejo de conflitos;

IV - Meios de Resolução Pacífica de Conflitos - ADRs;

V - Benefícios da mediação;

VI - Mediador;

VII - A ética do mediador;

VIII - Aspectos operacionais: fases da mediação.

XIII - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO GUARDA MUNICIPAL

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Contextualização da Guarda Municipal de Senador Canedo no Sistema de Segurança

Pública, Técnicas e Procedimentos da Guarda Municipal;

11- Sistemas de comunicação / Telecomunicação;

111- Planejamento de Ação Integrada;

IV - Análise da Situação;



v -Adolescentes em Conflito com a Lei;

VI - Exploração Sexuallnfanto-Juvenil;

VII - Venda de substâncias psicoativas a' crianças e/ou adolescentes por estabelecimentos

comerciais.

XIV - RELAÇÕES E CONDiÇÕES DE TRABALHO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Fomentar o interesse pela discussão da relação jurídica de trabalho (direitos e deveres) e o

conhecimento dos aspectos garantidores de tal relação contribuindo, com isto, para que o (a)

guarda municipal possa atuar com segurança dentro de suas atribuições.

xv - SEGURANÇA PATRIMONIAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

1. CARGA HORÁRIA: 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Apropriação do espaço público;

li - Ferramentas, instrumentos e equipamentos de contenção de acesso;

IV - Analise de vulnerabilidade de segurança de instalações;

XVI - USO LEGAL E DIFERENCIADO DA FORÇA E EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS

1. CARGA HORÁRIA: 30 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - O que são equipamentos não letais;

li - O aspecto legal, moral e psicológico de seu uso;

111- A visão humanística do seu emprego;

VI - Emprego tático do equipamento não letal;

V - Letal x não Letal- seus riscos e conseqüências (vitimização);

VI - A relação custo x benefício (social e previdenciário);

VII - Equipamentos e munições não letais;

VIII - Apresentação dos equipamentos e munições não letais;

IX - Utilização do equipamento não letal empregado pela instituição.



XVII - VIOLENCIA E (lN) SEGURANCÁ PÚBLICA

1. CARGA HORÁRIA 10 H/A

2. UNIDADES DIDÁTICAS

I - Noções da sociologia da violência;
11- Análise crítica e ações preventivas das prováveis causas indutoras de violência;
111- Violência da escola e na escola e sua prevenção;
IV - Violência doméstica e de gênero e sua prevenção;
V - Homofobia e sua prevenção;
VI - Violência interpessoal, institucional e estrutural e sua prevenção;

IBESP em Senador Canedo/GO, 06 de fevereiro de 2012.
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,0 Instituto Brasileiro de Educação, Estudos-e Pesquisa 'em Segurança Pública - IBESP,
n o \s t e r mos d o O -e c .r e toM u D' i c i p a I n o 1 9 7 3 / 2 O 1 1 ,
de 03/11/201~ 'e > considerando a -",aprovaçãõ de LUCIVANIA BATI'STA DA SILVA
RG 3348364 no curso de/Formação de Guardas Civis Municipais de Senador Canedo-Go,
confere-lhe o presente certificado. k - \(

~v~
Presidente IBESP

"-

'\

e~çrais Filho,
ico de Ensino.,
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, I N° DE DISCIPLINA CARGA
j

'li_IT'Cnl~deE~i.·ORDEM (HORÁRIA
1· FUNÇOES E ATRIBUiÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL \ 10
2· ÉTICAj DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 10

\ 3· LEGISLAÇÃO.
I 25

.:

De conformidade com a documentação existente nesta
4· TÉCNjCA E PROCEDIMENTOS OPERAClONAIS (TPO) DAS GMs 40

SEGURAN5A PATRIMONIALj PR~VENÇÃO E COMBATE A
\

Diretoria Técnica de Ensino, no livro ata de conclusão de
5° 10

curso/2011, ATESTO para' os fins fizerem
INCENDIOS ,

que se 6° NOÇÕES BÁSICAS DE PR./MEIROS SOCORROS
, 20necessários, que o portador deste Certificado concluiu em

28 de dezembro de 2011, o Curso de Formação de r ESPAÇO PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL E COMUNIDADE' ~ 20
Guardas CivisíMunicipais de Senador Canedo. ~ 8· ORDEM UNIDA E CIVISMO , 40

) _9· \ VIOI:.ÊNCIA E (In)SEGURANÇA PÚBLICA 10c - 10· NO ORDENAMENTO DO TRANSITO
I 20IBE$P, em Senador ~anedo GO, 28 de dezembro de 2011. -( -

11· DEFESA DO MEIO AMBIENTE. , 19
'~

PREVENÇÃOj MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLíTOS 15 -), ( 12 --

'j C:-.' 13 USO LEGAL E PROGRESSIVOlQA FORÇA E EQUIPAMENTOS 30-
NÃO LETAIS, 1

,

"- 14 CONDICIONAMENTO FíSICO \' 20
Hélio F~~'iS J:ilho , 15 DEFESA PESSOAl:. 30 -

~ , < . r'I éc? co de Ensino 16 COMUNICAÇÃOj INFORMAÇÃO ETECNOLOGIAS EM - - .25" - I I ,
( SEGURANÇA PUBLICA', '-~'

R'ELAÇÕES E,CONDiÇÕES DE TRABALHO DAS GUARDASI r lr 10
! r ~ ~

MUNICIPAIS \
.1-.. .\

I ,"
,

, 18" ATIVIDADES EXWAS CURRICULARES I 15
~'<"$...~ ,

"
,

") ,

CARGA HORÁRIA TOTAL.
,

360/ \, - , , . .

\
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~
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o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar no uso de suas atribuições
regulamentares reconhece:

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA .,

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR c.

CERTIFICADO DE COLABORADOR

9~ · A • f!/jatidwdw9~

como colaboradora das equipes esportivas femininas do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás

Gabinete do Comando, GOlooia-GO, 25 de setembro de 2006

UilsonA11 zan - Cel QOBM
e Geral

1;:;
~
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.C ER T IF I 'C A DO
"-

,
Certificamos que

L_ucivânia Batista da Silva
\

Participou do Curso de' Futsal como tema "DA INICIAÇÃO AO RENDI~ENTO",
promovido pelo SESCGoiás dentro da programação da 25° COPA SESC,

com duração de 20 (vinte) horas na unidade SE,Se'- Faiçalville,
dê 26 o, 28 de maio de 2006, ministrado pelo Professor Ricardo Lucena.~ - ,

J

Goiônia, 28 .de maio de 2006.
I

',r )

~ •...... ~

RICARDO LUCENA

Professor
-,

SESC
CiJ

SESC li BANco DOBRASIL

Patrocínio

·;R'it!l'
Pano a passo eom voei.G O I A s ,1946-2006

r



UNIVERSIDADE SALGADO' DE OLIVEIRA - UNIVERSO
Reconhecida pela Portaria de nº 1283 de 8/9/93 do Ministério da Educação e do Desporto, publicada
no DOU de 9/9/1993, mantlda pela Associação Sal~ado de Oliveira de Educação e Cultura.

Cernncado
Os representantes legars da Universidade Sal~ado de Oliveira - UNIVERSO,no USO de suas

atribuições, conferem o presente certificado a L.UC :nl(.ll'-II (.-1 Br-YLU:rrrl 1)(.'1 ~nL.V(.-l
por ter participado dota) FOF~U!"l ESPORTIVO

promovido(a) por COORJ.)EI"'!i~IC{)ODE GEST (.-10 ESPORT IW~I

realizado(a) em, ~U E :?8/0l.rn,.lJ:.mO/20()~) num total de ;:-:')

~I Re~istro: 42?4
><co
~

Pá~ina: ():!.H~'::Livro: O():t,

;; Goiania~ 07 de Novembro de 2005

horas.
"\\

orros Filho
Diretor Geral

UNIVERSO I Goiârua

DIRETORIA GERAL DO CAMPUS

I,
I

I~L-- --:;;_~-:-_--'
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SECRETARIA DE
ESPORTES

E RECREAÇÃO CIDADE DE OSASCO
UM GOVERNO IGUAL A VOCÊ

BRASIL
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE

FUTEBOL

S E R E

CERTIFICADO
Conferimos o presente Certificado à LUCnlÂNIA BATISTA DA SILVA

pela sua participação IX TAÇA BRASIL /JE CLUBES DE FUTEBOL FEMININO

Osasco, 04 de Fevereiro de 199,6

'"/11/_ ,
/-i'~,.Çh 'õ, ,( .j" .••••/;

I ~

R/CARDO TERRA TEIXEIRA
Presídente C.B.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CERTIFICADO
AO E SEJO DA REALIZAÇÃO 00 II TROFÉU BRASIL DE FUTEBOL
DE SALÃO FEMININO, NA CIDADE DE MAIRINQUE, A PREFEITURA
MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, TURISMO E LAZER,
NESTA OPORTUNIDADE CONFERE O PRESENTE CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO A Inc'1.vâniaBa1i1stada SUVa.
NA QUALIDADE DE ATLETA , REPRESENTANDO

____ ---=-GO::..::I:.:..:A.:.-=--NI::..:A-=-=-=ES:..:.-P~OR~T~[ __ C::..::l=-=-U-=-:af:=--- DO ESTADO

________ ~G-O-IA-S----------------, QUE COM DEDICAÇÃO
INESTIMAVEL, VEM PARTICIPANDO E COLABORANDO PARA O
CRESCIMENTO DO FUTEBOL DE SALÃO FEMININO DO BRASIL.

MAIRINQUE - SP, JANEIRO DE 1991







SAAD
FUNDADO EM 28/4/61

PRESIDENTE
Perfil: O empresário Felício
José Saad se orgulha de sua
origem. Filho de imigrantes
libaneses e católico praticante,
Felício garante ter conhecido
apenas um vício na vida: o
trabalho. Desportista por ideal,
fundou o Saad Esporte Clube no
dia 28 de abril de 1961. Nos
trinta e seis anos que se
seguiram, conduziu o clube
como quem criasse o único filho,
cercando-o de cuidados e
atenção. Em 1974 o Saad
atingiria seu apogeu no futebol
profissional masculino,
disputando com sucesso o
campeonato paulista da
primeira divisão. Foram dois
anos de conquistas memoráveis, FELlCIO SMD: 36 ANOS DE DEDICAÇÃO AO SMD ESPORTE CLUBE

somando vitórias sobre o Santos de Pelé (3 X 1 na Vila Belmiro), o São Paulo de Pedro Rocha (3 X O
no Morumbi) e o Palmeiras de Ademir da Guia (2 X 1 no Parque Antártica).

A Palavra do Presidente
Quando iniciamos nossas atividades desportivas com a fundação do Saad Esporte Clube, há trinta
e seis anos atrás, não imaginávamos que a presença da mulher no futebol ultrapassaria o limite dos
bastidores, para se transformar em atração dentro dos gramados. O futebol feminino teve de vencer
inúmeras barreiras para se tornar uma opção saudável de desporto para a nossa juventude, barreiras
estas fortalecidas pelo preconceito infundado de setores da nossa sociedade.
Nossa associação enfrentou grandes obstáculos pela condição de ser a pioneira no incentivo ao
futebol feminino no Brasil. São treze anos de investimento numa modalidade, que unia atletas e
dirigentes em torno de um mesmo ideal. As dificuldades estruturais e financeiras sempre foram
vencidas com trabalho, compreensão mútua e perseverança.
A I Copa Brasil de clubes Sub 17 é mais uma etapa relevante dentro do desenvolvimento do futebol
feminino. A competição abre espaço para uma nova geração de atletas, fornecendo-nos uma prévia
de um futuro que se mostra bastante promissor. Tal iniciativa é digna de registro e louvor à
Confederação Brasileira de Futebol, na pessoa do seu diretor Luís Miguel Estevão de Oliveira.
Esperando que a competição se revista do mais nobre espírito do "fair-play", desejamos sucesso às
equipes co-irmãs.

Felício José Saad
"Presidente do Saad EC"



-----~-- -
A meio-campista tcrcivânfa, 24

a~os, que já12gou no Go@.nia,àtlétL
co, Gorinthians e Palmeiras, é outra,
importante jogadora no esquema
tátíco do técnico Luiz Gésar. Ela
atuou também pela Seleção Nacio-
nal num torneio realizado em São
Paulo, onde, junto com o Brasil, par-
ticiparam Ucrânia, ússia e Estados:
Unidos. O Brasil foi vice-campeão,
sendo derrotado na final pelos Itsta-
dos Onidos. "A experiência nos clu-
besdeSão Paulofoi muito importan-
te e pude perceber d iferenças g ran-
es com retaçáo a patrocínio, es-

trutura e outros fatores, além de
uma organização completa nJ:!lIl
campeonato", íctorma.

Além de Maria Auxiliadora e
Lucivânia, Jaqueline e Eva fazem par-
te do g rupo de jogadoras que trei nam
separadas do restante da equipe, já
que todas exercem outra atividade.
As quatro se juntam com o treinador
todas às quintas-feiras no Colégio
Estadual Pedro Gomes, quando en-
frentam em partidas amistosas times
formados pelos pais e parentes.

Lucivânia já passou por
grandes clubes do pais, como

Lucivânia, Jaqueline, Maria Auxiliadora e
Eva treinam separadas do grupo

mailto:Go@.nia,




Willians Mello, presidentel 
do Conselho Deliberativo, 
foi homenageado e rece· 
beu dois Troféus: ele re· 
presentou o presidente 
Dualib na cerimonia. 

encontro de 
guerreiros, na 
noite de festa do 

maior emo~ao 
na entrega do 
Troféu. 

Estátua do Santo Guerreiro: 
protetor e padroeiro de todos 
os corinthianos. 

Joao do Pulo, um dos mais aplaudi· 
dos: "Estou feliz pelo reconhecimen· 
to da na~ao corinthiana. Guerreiros 
somos todos nós." 

,, 
O Vice-presidente social, Nelson Luiz 
da Silva, recebe o seu Troféu. 
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Família Leonardo 
(atleta do Gol de 
Placa) e sua móe Sra . 
Marizzette e Rafael 
(atleta do Gol de 
Placa) com sua móe 
Edma Martin . 

Equipe do Ribeirinho na categoria Infantil com 
destaque para o excelente trabalho da técnica Leila 
vem realizando a frente da equipe .. 

No futebol Sete Society feminino a equipe do 
,Goiélnja Esporte Clube é urna das melhores da 
estado de Goiás. tendo a frente a seii diretor Sr 
Antonio um incansável desportista 

Dr. Ferrarezi coma sua 
móe Sra. Maria 
Ferrarezi e Wesley 
Carneiro que acompa
nharam a delegac;óo 
do Mancbester (Ana
pólis) no quadrangular 
em Sao Paulo. 

A equipe do Ferro e Ar;;o Dourado. Empresá
rio Onildo Aquino esta afiada para a disputa 
do Copa Goias/2000. Vai em busca do título 
com esse timar;;o. É esperar para ver. 

Quem anda se preparando com muito afinco 
é a equipe do Real/Café Bandeira. Desportis
ta Ariovaldo que promete dar muito trabalho 
aos adversários. A tradir;;óo mostra que é um 
time de chegada. 

Empresário Celsinho 
ex-Vilo Nova é presenr;;a 
mareante nas peladas 
de sabádo no Estádio 
Olimpico com a galera 
de ex-craques profissio
nais. Ainda continua em 
forma. 







Vlulheres no espó 
:J Elas já competiam com destaque e agora comef_:am a coma 

ROBSON 

epois de disputarcom os homens 
90 na sociedade (direito ao tra
. liberdade de comportamento ), 
fueres, no final do século XX, 
;rtl estao inv.adindo o mundo es
•\J , dando seu toque de charme e 

l ando competencia. A cada dia o 
. >frágil" surpreende quem duvida 
a capacidade de competir e de 
ar os limites. Hoje, as mulheres 
11 a velocidade de 200 km/h, 
· carioca Suzane Carvalho, na 
la 3; dao dribles perfeitos, como 

'h.~. da Sele9ao Brasileira, e apli
p~pes c.erteiros, como a lutadora 
1'/lesquista. 
sensibilidade de organiza9ao 

tn1 está levando as mulheres a 
1parem das diretorias dos clubes 
•bol, como é o caso da advogada 
Monteiro, 53 anos, vice-presi
do Goiás. Cargos em departa
s esportivos, como porexemplo 
quete, que eramdomiµados pela 

h\:a masculina, es tao sendo ocu
, ultimamente pelo sexo femini
ne Sebba, diretora de basquete 

qu,,iClubedeGoiás, vemconse
io destaque com o trabalho de
~lvido na categoría. 
i\cho importante as mulheres 
arem cargos na administra9ao do 
te, porque elas estao abrindo um 
espa90. Hoje, dois ter9os da 
de trabalho no mundo sao das 

1 ~res. Mas apenas um ter90 delas 
ipa do poder", ressaltou Linda 
ciro. Ela lembrou, ainda, da en-

\ 

Jane dirige basquete do Jóquei 

trevista que o ex-jogador Rivelino 
concedeu a televisao, dizendo que na 
sua escolinha de fu te bol tem 70 meni
nas e 100 meninos. "De acordd com 
Rivelino, as meninas tem mais talento 
que os meninos na escolinha. Elas sao 
bonitas e nao perdem a feminilidade, 
porque sao talentosas", completou. 

A secretaria-geral da Federa9ao 
Aquática de Goiás, Marilza Alves 
Bahía, 45 anos, considera a mulher 
importante no trabalho como espor
tes, desde que ela coloque carinho e 
responsabilidade no que faz. "Traba
lhonafedera9aodeste J 983 e conseguí 
respeito junto as pessoas gra9as ªº 
carinho que eu tenho pelos nadadores. 
Fa90 o que posso por eles", declarou 
Marilza. "Lutei muito para obter esse 

espa90", acrescentou. 
Para Eni Isabel Aquino, 25 anos, 

repórter da equipe de es portes da Rá
dio Brasil Central, os homens nao 
aceitam as mulheres q u ando e las esta o 
se sobressaindo.numdeterminado tipo 
de trabalho. 

"Quando urna mulher chega ao¡ 
cargo de chefia, os seus colegas de 
trabalho logo dizem que ela saiu com 
o chefe. Eles nao aceitam a condiºao" ,r1 

friso u. 
"Tem muita mulher burra neste 

mundo. Mas quando é inteligente, dál 
de mil a zero no homem", completou. 
Ela lembrou, ainda, que o sexo femi-j 
nino tem mais "jogo de cintura" para 
trabalhar em determinado lugar. Isso 6 
a pe9a-chave para o sucesso. 

e, vitória ga.rantiCla 
dar as 'mais diver. áreas do mundo esportivo. Até o -fMtehol 

Para trabal ar, 
temquesermacho' 

"Para trabalhar no meio esporti
vo tem que dar urna de macho". Es se 
foi o conselho que a repórter da 
Rádio Brasil Central Eni Aquino 
receben do comentarista do SBT 
Juarez Soares, no início da sua car
reira. Segllndo ela, é difícil sobrevi
ver com o machismo no esporte. 
"Tem que xingar, brigar e criar caso 
para conquistar seu espa90. Caso 
contrário, os homens nao respeitam. 
Eles sempre acham que as mulheres 
saem com os chefes para conseguir 
um cargo de destaque em urna equi-

\ / ::::> 
t Arbitra supera dificuldades 

( Elasaindasaofrancaminoria, mas 
lestao provando que quantidade nao é 
1 documento. Desempenho e dedica9ao 
estao levahdo-as a<'.l topo de suas car
reiras, as vezes com alguns custos, 
mas sempre com resultados gratifi
antes. No Brasil, atualmente, 18 
ulheres fazem parte,do quadro de 

, rbitras da CBF. 
DuassaodeGoiás,SelmaLeopol

dina e Ana B ia. Inseritas na Federa9ao 
Goiana de Futebol, elas atuam nos 
jogos profissionais masculinos e femi
ninos, de nível nacional. 

Selma Leopoldina, 26 anos, juí
za de futebol e sargento da Polícia 
Militar - Ela apita há dois anos e já 
participou de campeonatos masculi
nos e fernininos, em Goiás e no Brasil. 
Além do sul-americano feminino, re
alizado em Uberlandia, que contou 
com a participa9ao de cinco países. 

Segundo ela, o início da carreira fo 
difícil, por causa da discrimina9ao 
mas hoje nao encontra tantas barreira 
para trabalhar. Superadas as dificulda 
des na hora do jogo, Selma enfrenta o 
homens de peito aberto. "Eles gritam 
eu grito mais alto e aplico urna ad ver 
tencia. Voce nao pode demonstra 
medo. Aí eles desconfiam e continu 
am ajogar", declara a árbitra. 

Além de gostar do es porte, aesco 
lha da profissao para ela foi um desa 
fio, porque as pessoasdisseramqueel 
nao daría contado recado. Como sar 
gen toda PolíciaMiijtar, Selmarealiz 
trabalhos de rua e estádios. Apesar d 
acumula,r duas fun96es considerada 
masculi as, ela afirma que mais mu 
lher aind quer ser. Vaidosa, nao dis 
pensa maquiagem, brincos, unhas pin 
tadas, salto alto e vestidos. Nem pa 
seios e namorados. 

Leopoldina enfrenta os homens d peito abertQ e 











Lycjyíirlja de 19 anos, do doiama, 
espera ser chamada para disputar o 
Mundial de Futebol Feminino, na 
Suécia (Claudius Brito) 

Goiania é cainpeao no futebol feminino 
Desta vez náo deu para o Alian

~· O heptacampeáo goiano de fute
bol feminino parou diante do Goia
nia, que ganhou de virada - 2 a 1 -, 
ontem, na Serrinha, e conquistou 
seu primeiro título na categoria. 
Mesmo precisando apenas do em
pate para ser campeao, desde o co
me~ da partida o Goiania mostrou 
superioridade, atacando rnais, po
rém sem conseguir acertar as finali
za\OeS. O time desperdic;a muitas 
chances e, aos 31 minutos, veio o 
castigo: a zaga falhou e a bola so
brou para Ednamar abrir o placar 
para o Alian~a. 

O segundo tempo come\ou 
com um ligeiro domínio do Alian
c;a, que chegava coro perigo ao gol 
adversário, principalmente através 
das jogadas da ponta-esquerda Eli
zangela. Mas logo o Goiania se re
cuperou do baque do gol adversá
rio e passou a dominar o jogo. Aos 
10 minutos, Nilma cobrou urna fal
ta que carimbou o travessao. Na 

tSe~nci.a, a m~$Jlla. Nilma bateu 
um escanteio para Lucivarua, que 

As Jogadoras do Goiónia venceram de virada o Alian<;a na final do Campeonato Goiano 

jogou na área. A bola acabou so
brando para Karine, que chutou 
forte e empatou. 

O desespero mudou de lado. O 

Alianc;a passou a atuar desordena- 27 minutos, fez um cruzamento per
damente, o que facilitou o trabalho feito para Oneide, que só teve otra
do ataque do Coiania, conduzido balho de -letar de ca~ e con-
por Zi, L~arua e Nilma~ aos~ raeTa 1 e o título. 












































































































