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Mensagem do Presidente

    

 Queridos amigos(as) e parceiros(as), ao encerrarmos 2014, apesar das 
diculdades que tivemos na realização das competições, durante a copa 
do mundo e no período eleitoral, mais uma vez foi um ano positivo.
 Cumprimos nossa missão realizando ao longo deste ano, 25 
competições regionais de basquete, futsal, futebol de campo, handebol 
e voleibol, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Adulto, com a 
presença de 22  c idades ,  mais  de 200 equipes  inscr i tas  e 
aproximadamente 5.000 atletas envolvidos nas competições.

 A LIDARP há anos vem sendo referência regional e estadual, pela sua organização, 
transparência e competência na realização de competições esportivas. Mas, mais do que 
isso, contribuí na consolidação de nossa sociedade, nos valores de cidadania, trabalho em 
equipe, ética, responsabilidade social e respeito pela diversidade de nossas crianças, 
jovens e adultos.
 Como podemos observar alcançamos nossos objetivos, promovendo o esporte na 
região, descobrindo novos talentos, proporcionando o crescimento do esporte regional, 
mostrando ainda os benefícios que a prática esportiva proporciona ao ser humano.
 Não poderia deixar de agradecer às Prefeituras Municipais, aos Secretários 
Municipais de Esportes, aos Clubes,Escolas, aos Prossionais de Educação Física, à Equipe 
de Arbitragem, á toda imprensa falada e escrita, aos membros de nossa diretoria e a todos 
que de uma forma tem contribuído para o crescimento e fortalecimento da Liga 
Desportiva do Alto Rio Pardo. Aos atletas participantes que são nossa maior razão, 
merecem nosso respeito e só fazem com que aumente nossa responsabilidade como 
condutor desta entidade. 
 Nosso muito obrigado também a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude 
de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais, aos 
Deputados Estaduais Antônio Carlos Arantes e Dilzon Melo, e ao Deputado Federal Carlos 
Melles por serem parceiros da LIDARP.
 Recebam todos, o nosso carinho e o nosso agradecimento.
 Vamos juntos fazer de 2015 um ano de grandes conquistas.

Carlos Alberto dos Santos

 
 
 



Futsal Masculino 

Pouso Alegre Coopoços / Poços Cabo Verde

3

Pouso Alegre AlfenasURCP / Poços

3

São Sebastião do
Paraíso

Guaxupé Cabo Verde

3

Futsal Masculino 

Handebol Masculino

11

11

11 22

22

22

CATEGORIA SUB 11

CATEGORIA SUB 13

CAMPEÕESCAMPEÕES



1

Handebol Feminino

3

1
Basquete Masculino

Muzambinho Andradas

Machado

11

22

22 3

33

São Sebastião do
Paraíso

Poços de Caldas

CATEGORIA SUB 15

São Sebastião do
Paraíso

11

Futsal Masculino

22 33

São Sebastião do
Paraíso

Nova ResendePoços de Caldas



Futsal Feminino 

311 22 3

MachadoPoços de Caldas Alfenas

Handebol Masculino

311 22 3

São Sebastião do
Paraíso

AndradasBotelhos

Futebol de Campo

2
Handebol Feminino

11 2 33

São Sebastião do
Paraíso

Muzambinho Andradas

Muzambinho

11 22

Poços de Caldas



CATEGORIA SUB 17

2
Basquete Masculino

11 2 33

Machado Poços de Caldas São Sebastião do
Paraíso

Poços de Caldas Campestre

2
Voleibol Feminino

11 2 33

São Sebastião do
Paraíso

Futsal Masculino

311 22 3

BotelhosGuaxupé Poços de Caldas



11
Futsal Feminino

22 33

Poços de CaldasMachado Alfenas

Futebol de Campo

MuzambinhoPoços de Caldas Machado

11
Handebol Feminino

22 33

Andradas São Sebastião do
Paraíso

Muzambinho

Handebol Masculino 

311 22 3

Andradas PassosGuaxupé

11 22 33



11
Voleibol Masculino

22 33

Poços de Caldas MuzambinhoGuaxupé

2
Voleibol Feminino

11 2 33

Poços de Caldas São Sebastião do
Paraíso

Bandeira do Sul

CATEGORIA ADULTO
Futsal Masculino

311 22 3

AlfenasBotelhos Elói Mendes

2
Basquete Masculino

11 2 33

Muzambinho Alfenas Cabo Verde



11

2

Handebal Masculino

Handebal Feminino

11 2

22 33

33

BotelhosMuzambinhoPoços de Caldas

BotelhosMuzambinhoGuaxupé

Voleibol Feminino

11 22

Alfenas Cabo Verde

Voleibol Masculino

11 22

Alfenas Machado



Mensagem dos Parceiros
      Em 2014 só tive a agradecer pelo empenho e 
dedicação de nossos atletas e principalmente de 
nossos treinadores. Foram Guerreiros que lutaram 
incansavelmente contra todas as adversidades.
      O meu muito obrigado a Edson Gabriel Vilas 
Boas, José Carlos da Costa, Diego Zétula e Luiz 
Eurípedes pelos grandes trabalhos apresentados 
e que esse ano que se inicia nossas vitorias 

superem as derrotas, que a alegria não de lugar a tristeza e 
que o cansaço seja o fruto de muitas vitórias! 

Fábio Henrique Franqui 
Diretor de Esportes, Lazer e Turismo de Botelhos 

    A LIDARP brilhou por mais um ano de 
organização, incentivo e desenvolvimento 
de esporte e cidadania em nossa região. Em 
mais de uma década caminhando juntos 
sendo parceiros e incentivadores do esporte, 
somando forças de nossos técnicos e 
atletas,tivemos mais um ano de grandes 
realizações. Agradecemos e reconhecemos 
o  t r a b a l h o  d a  L I D A R P  q u e  s e m p r e 

ofereceoportunidade a  nossas  crianças, jovens e adultos. 
Que 2015 venha para enriquecer ainda mais a brilhante 
história dessa Liga que tem apresentado muitas conquistas 
ao longo de muito trabalho.                  João Leandro Franco 

Secretário Municipal de Esportes de Campestre

       Parabenizo a LIDARP, por mais esse ano que 
se passou. Pela oportunidade que  deu aos 
jovens da região  participar desta grande  
compet ição, de nível   e levado e boa 
organização. Essa parceria entre  LIDARP e as 
prefeituras, alarga os horizontes do esporte 
regional, sendo uma grande vitrine do Sul de 
Minas. Estaremos  juntos em 2015, para dar 
continuidade nesse projeto.

Aparecido Teixeira da Silva (Chico)

Secretário de Esportes de Bandeira do Sul

     Gostaria de aproveitar a oportunidade 
para agradecer e parabenizar a LIDARP pelo 
trabalho que vem desenvolvendo em nossa 
região. A LIDARP trabalha o ano todo,o que 
mantém muitos prossionais empregados 
durante todo esse período.Não se resume a 
um ou dois nais semana,com essa demanda 
todos saem ganhando e a LIDARP CRESCE.

Gil Célio O. Vilela de Oliveira
Diretor de Esportes de Muzambinho

  A Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer, através do Projeto Pró Vida, 
agradece e parabeniza a Lidarp por mais um 
ano de trabalho realizado. Ano este que foi 
muito bom para o esporte andradense, não 
só pelos títulos conquistados, mas também 
pelas oportunidades que nossos atletas 
tiveram de participar de várias competições.      
Que 2015 seja novamente repleto de 

conquistas e que o esporte regional possa crescer e 
fortalecer ainda mais.                 Eliana Aparecida Carvalho

Supervisora da Seção de Lazer de Andradas

    As competições promovidas pela LIDARP, que 
são ext remamente importantes  para o 
fo r ta lec imento do espor te  su l  m ine i ro , 
proporcionam aos nossos atletas e prossionais 
um enorme aprendizado e também uma série de 
valores. 
Solidariedade, amizade, comunhão, respeito ao 
outro, a importância de competir, de evitar a 
derrota, de se dedicar à preparação prévia e de 

se obter a vitória, são alguns dos valores presentes na 
experiência do competir.
Além disso, a disciplina presente nas regras do esporte e das 
competições e a rotina de treinamentos preparatórios para os 
jogos são elementos que muito contribuem para o 
desenvolvimento social, físico e motor dos competidores. 
Como se não bastasse, é através da vivência esportiva 
competitiva que se é capaz de entender que a vitória é fruto 
de um planejamento que contempla um acúmulo de 
conhecimentos ligados ao aperfeiçoamento da técnica, 
tática e ao amadurecimento das estratégias e dos 
sentimentos.

Milton Júnior
Secretario Municipal de Esportes e Lazer de Varginha

    Nós da Guaxupé, desejamos um ano de 
2015 repleto de sucessos a todas as cidades 
que participam e são membros da LIDARP. 
Em 2014, Guaxupé voltou a participar 
efetivamente das competições, obtendo 
resultados promissores tanto em questão de 
títulos quanto na ajuda para a preparação 
de outras competições que iriamos disputar. 

    Agrademos a LIGA e todos os diretores pela 
receptividade e nossa cidade e que possamos permanecer 
e fortalecer cada vez mais a LIDARP.                 Marcos Buled 

Secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé

Encerramos mais uma temporada esportiva, e 
Poços de Caldas se sente lisonjeada em ser 
fundadora e parceira da LIDARP. Gostaríamos 
de agradecer, toda diretoria pela acolhida aos 
nossos dirigentes, atletas e professores.  
Mais uma vez a liga cumpriu sua missão, com 
seriedade, transparência, credibilidade e 
eciência, dando oportunidades as nossas 

crianças, jovens e adultos através da prática esportiva.
Vamos em frente e que 2015 seja de muito trabalho. Abraço a 
todos!                                                                       Albert Mareca

Secretário Municipal de Esportes de Poços de Caldas

    Após muitos anos, Machado voltou a 
disputar competições regionais em diversas 
modalidades e a LIDARP que é uma entidade 
de muita credibilidade e comandada por 
pessoas sérias, vem promovendo o esporte 
na região ao longo dos anos, é parceira do 
município de Machado.

Eduardo Augusto Diniz 
Secretário Municipal de Esportes de Machado



Mensagem das Autoridades

   Sinto-me extremamente honrado por fazer 
parte da família Lidarp. Há alguns anos apoio 
esse trabalho que fomenta o esporte na vida 
de tantas pessoas. A Lidarp tem papel social 
transformador e fundamental para todos os 
cidadãos dos municípios que a compõe e, 
por isso, faço questão de trabalhar com todo 
meu empenho para ajudá-los.

      Que 2015 seja generoso e cheio de realizações para 
todos os membros da liga! Um forte abraço, meus amigos e 
amigas!.

Deputado Estadual Dilzon Melo
1º Secretário da ALMG

   Investir no esporte é investir nas nossas 
crianças e jovens, é cuidar do nosso futuro e é 
isso que a Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo 
vem fazendo há 11 anos. 
   Parabéns, em nome do seu presidente 
Prof.Carlos Alberto dos Santos, a todos os 
diretores da LIDARP pelo belo trabalho. Contem 
sempre comigo.

Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes

   A criação e manutenção da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo é, sem dúvida alguma, uma das maiores vitórias do 
esporte no Sul e Sudoeste de Minas. Conheço bem e sou parceiro da Lidarp desde a sua fundação, uma atitude 
elogiável dos desportistas que se uniram em favor não só da prática esportiva e da organização de campeonatos, 
mas por consequência promovendo mais saúde, relacionamento social, estimulando os jovens a percorrem caminhos 
positivos e afastando o perigo das drogas.
  Neste momento em que a Lidarp comemora mais um ano de existência, manifesto meu reconhecimento ao trabalho 
de valor da Liga, rearmando meu integral apoio aos professores, fundadores, atletas e lideranças dos mais diversos 
setores, a quem faço uma saudação nas pessoas do professor Marcinho e do presidente professor Carlos Alberto dos 
Santos.

Em minha trajetória na vida pública, como Ministro do Esporte e Turismo, Secretário de Transportes de Minas e exercendo o sexto 
mandato consecutivo de deputado federal, por onde passamos deixamos um legado muito positivo em favor do esporte.

Deputado Federal Carlos Melles
Ministro do Esporte e Turismo (2000-2002) e Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas (2011-2014).

    Gostaria de em meu nome e de toda 
população Novaresendense, agradecer o 
grande e incessante empenho que a LIDARP, 
vem dando quanto à participação das equipes 
de nossa cidade a mais de uma década de 
trabalho em prol do esporte na região.
 Não poder ia deixar  de mencionar  a 
competência e a eciência do trabalho 
realizado, e reconhecer a necessidade da 

realização da parceria entre a Prefeitura Municipal e a LIDARP, 
em favor das crianças, jovens e adultos da nossa cidade e 
região.
      Cumprimento e parabenizo toda diretoria, pelo trabalho 
realizado ao longo destes anos, desejando sucesso na 
temporada 2015.                                    Mirovaldo Isaias Flauzino

Secretário de Esportes de Nova Resende

     Parabenizo a LIDARP, por mais esse ano 
que se passou. Pela oportunidade que se 
deu aos jovens da região de participar de 
mais uma competição, bem organizada e 
com nível tão elevado. Essa parceria entre  
LIDARP e as prefeituras, alarga os horizontes 
do esporte regional, sendo a grande vitrine 
do Sul de Minas. Estaremos  juntos em 2015, 

para dar continuidade nessa grande caminhada.
 Luiz Fernando Mendes Vieira

Secretario de Esportes de Elói Mendes

  A LIDARP-Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, nos onze anos de existência, vem desenvolvendo o esporte com 
extrema competência e preparando os atletas para as competições de nível regional e estadual, como: Jojuninho, 
Joju, Jogos Escolares de Minas Gerais e Jogos de Minas.
Fruto de suas ações, novos talentos têm surgido no cenário estadual e nacional, e a confraternização passou a ser 
expressão corrente entre as cidades que compõe a liga.
 O Governo de Minas, através do governador Fernando Pimentel, não medirá esforços para incentivar a prática 
esportiva em toda Minas Gerais, oferecendo o esporte, não só como instrumento educacional, mas também como 
um meio para o desenvolvimento físico, humano e social, para nossas crianças e jovens.

É com muita satisfação que parabenizo todos que fazem parte da história de sucesso da LIDARP, entidade séria e comprometida, da 
qual queremos ser parceiros.                                                                                                                                                           Odair Cunha

Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais



CREF6 / MG

Sistema CONFEF/CREFs

APOIO

  Fundada há onze anos, a LIDARP, vem se destacando no cenário esportivo 
mineiro por meio de um trabalho notável, em âmbito regional. Sua atuação 
promove a inclusão social, ajuda a melhorar a qualidade de vida, proporciona 
equilíbrio social e cidadania aos habitantes da região onde está inserida. além 
disso, suas ações contribuem para incrementar o intercâmbio entre as cidades e as 

equipes, revelando novos valores para o esporte mineiro.
  Tudo isso contribui para destacar ainda mais o papel do prossional de Educação Física como 
agente transformador da realidade social e promotor do bem-estar da população em geral. Neste 
sentido, a LIDARP está em total consonância com o CREF 6/MG, que atua incessantemente para 
valorizar o Prossional.
 O fato de o CREF 6/MG ter uma ampla abrangência em todo o estado é outro ponto a 
destacar, com atendimento nos escritórios/seccionais e ou através dos conselheiros, existe uma 
atuação efetiva com a possibilidade de estar mais  Em razão disso, o CREF 6/MG se coloca à 
disposição da LIDARP para desenvolver juntos projetos em prol do Prossional de Educação Física e 
da região.
 A todos vocês PARABÉNS por mais esta temporada.

Prof. Claudio Augusto Boschi 
Presidente do Conselho Regional de 

Educação Física da 6ª Região(CREF 6/MG)


