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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 
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Futsal MasculinoCATEGORIA SUB 11

Handebol Masculino CATEGORIA SUB 13

Handebol Feminino

CAMPEÕES
2015

CAMPEÕES

MUZAMBINHO S. S. DO PARAISO CAMPESTRE

MUZAMBINHO BOTELHOS S. S. DO PARAISO

POÇOS DE CALDAS GUAXUPÉ POUSO ALEGRE

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°



Futsal Masculino

CATEGORIA SUB 15 Futsal Masculino

POÇOS DE CALDAS JURUAIA BOTELHOS

GUAXUPÉ GUARANÉSIA ITAÚ DE MINAS

Futebol Campo

S. S. PARAÍSO MUZAMBINHO POÇOS DE CALDAS

Basquete Masculino

DEC/RIO PARDO POÇOS DE CALDAS GUAXUPÉ

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°
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MUZAMBINHO ANDRADAS S. S. DO PARAISO
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CAMPESTRE POÇOS DE CALDAS GUAXUPÉ

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°



Basquete Masculino

Futebol de Campo

POÇOS DE CALDAS GUAXUPÉ VARGINHA

POÇOS DE CALDAS VARGINHA S. S. PARAISO

Futsal Masculino

POÇOS DE CALDAS JURUAIA MUZAMBINHO

Futsal Feminino

POÇOS DE CALDAS MACHADO

CATEGORIA SUB 17

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2°



Handebol Masculino

Handebol Feminino

ANDRADAS POÇOS DE CALDAS SÃO TOMAS AQUINO

MUZAMBINHO S. S. DO PARAÍSO VARGINHA

Voleibol Feminino

CAMPESTRE POÇOS DE CALDAS MACHADO

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°



Basquete Masculino

Futsal Masculino

ARCEBURGO CABO VERDE GUAXUPÉ

CABO VERDE GUAXUPÉ BOTELHOS

Handebol Masculino

MUZAMBINHO POÇOS DE CALDAS BOTELHOS

Handebol Feminino

CATEGORIA ADULTO

GUAXUPÉ VARGINHA MUZAMBINHO

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°

1° 2° 3°



    Ao encerrarmos mais uma temporada, 
parabenizamos e agradecemos a LIDARP e 
sua diretoria pelo sucesso das competições 
real izadas em 2015, nas pessoas dos 
Professores Lelo e Marcinho, e desejamos 
pleno êxito nos desaos que serão enfrentados 
no ano que vem.
     Foi  um ano produtivo; apesar das 

diculdades que enfrentamos em Campestre, impossibilitados de 
sediar qualquer competição que seja em nossa casa, obtivemos 
bons resultados,  razão pela qual parabenizo nossos professores 
pela dedicação e empenho durante todo o ano.
     Aproveitamos o ensejo para nos congratularmos também com 
os árbitros, auxiliares, anotadores e coordenadores que tornam 
possível a realização das competições.
    Que o estreitamento dos laços entre nossos atletas e professores 
continue cada vez maior e melhor.    
           

João Leandro Franco 
Secretário Municipal de Esportes de Campestre

     A cada dia de nossas vidas aprendemos 
com nossos erros e com nossas vitorias, o 
importante é saber que todos os dias vivemos 
algo novo.
   Aproximar-nos de uma nova etapa é comum 
nos fazer repensar sobre tudo o que nos levou 
até este ponto. Lembrar um pouco do que já 
passamos pode nos ajudar a direcionar nossas 
perspectivas para esse novo momento. Que neste novo ano 
possamos aprender com os erros cometidos e aperfeiçoar ainda 
mais aquilo que deu certo.
    Agradeço imensamente aos meus amigos e companheiros de 
departamento homens e mulheres que a cada dia buscam 
sempre o melhor para Botelhos.
   Agradeço nossos professores; Edson, José Carlos, Diego Zétula 
e Luiz Eurípedes que durante todo ano batalharam imensamente 
por um Esporte melhor.
    Agradeço nossos atletas que são verdadeiros campeões, 
atletas esses que saem de suas casas para carregar no peito a 
bandeira do município e enfrentarem todas as adversidades 
para conquistarem seus objetivos.
     E por m agradeço novamente a Lidarp pela parceria, pelo 
comprometimento e pelo belíssimo ano de 2015. 

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

   É com grande alegria e satisfação que 
chegamos ao nal  de mais  um ano 
esportivo. Um ano difícil para todos, mas que 
consegu imos  cumpr i r  com todos  os 
compromissos assumidos.
   No aspecto esportivo terminamos com 
várias conquistas e metas alcançadas o que 
nos da à certeza de um 2016 melhor que o ano 

que se encerra.
  A Prefeitura de Guaxupé, através da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo e a Divisão de Esportes, deseja a todos 
osamigos e parceiros da LIDARP um ótimo Natal com muita paz e 
saúde e um 2016 repleto de realizações e sucesso e que 
possamos através do esporte continuar mudando a vida de 
nossas crianças e adolescentes.              

Marcos Buled 
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Guaxupé

Mensagem dos Parceiros

       Parabenizo a LIDARP, por mais esse ano 
que se passou. Pela oportunidade que  deu 
aos jovens da região  participar desta grande  
competição, de nível  elevado 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 2016, para dar 

continuidade nesse projeto.

Aparecido Teixeira da Silva (Chico)

Secretário de Esportes de Bandeira do Sul

   É tempo de celebrar a vida e 
agradecer pelas conquistas e realizações, 
renovando as esperanças para que 2016 seja 
um ano de continuidade do trabalho que vem 
sendo realizado pela Lidarp , em prol do 
esporte na nossa região.

                                                     Albert Mareca

Secretário Municipal de Esportes de Poços de Caldas

   Queria parabenizar a Lidarp por ter como 
objetivo maior incentivar a nossa juventude 
praticar o esporte, a ter uma vida saudável e 
longe das drogas, porque toda a criança ou 
jovem que pratica alguma modalidade 
esportiva se mantém dentro dos bons 
caminhos e longe de problemas, ajudando a 
transformar atletas e bons cidadãos!                         

  Tamirinho Pereira
Secretário de Esportes de Nova Resende



    Tenho admiração por trabalho, dedicação e 
competência.
  Essas qualidades enxergo na pessoa do 
Professor Márcio e Professor Lelo, pois o 
sucesso só se alcança os que fazem por 
merecer. A LIDARP, através desses prossionais 
competentes e comprometidos é sem dúvida 

merecedora de todos os méritos possíveis. 

Tomás Martins

Secretário Municipal de Esportes de São Sebastião do Paraíso

    O município de Elói Mendes continua 
armando que as competições da LIDARP são 
dentro do calendário anual de atividade de 
competições em que participamos onde 
temos a oportunidade de ver o grande 
desenvolvimentos dos atletas de base. 
   Continuamos na LIDARP vista a grande 

credibilidade e conabilidade adquirida com o passar dos anos e 
também pela idoneidade de seus representantes. Acreditamos 
que a temporada de 2016 será de pleno sucesso mesmo com o 
fator eleitoral que poderá diminuir o número de participantes.

 Prof. Luiz Fernando Mendes Vieira
Secretario de Esportes de Elói Mendes

     A LIDARP é a grande parceira do esporte e dos 
municípios da região, dando oportunidade 
para que nossos atletas participem de uma 
competição organizada e equilibrada!

David José Domingos dos Santos
Secretário Municipal de Esportes de Cabo Verde

 

      O Departamento Municipal de Esportes de 
Juruaia, representado pelo seu diretor, 
técnicos, professores e atletas, encaram os 
jogos da LIDARP como um grande desao 
todos os anos.
Depois que começamos a participar, 
conseguimos resultados expressivos na 
região. 

O nível técnico das equipes vem crescendo a cada ano, 
tornando esta competição umas das mais importantes do sul e 
sudoeste de minas.

    A secretaria municipal de educação, cultura, 
esporte, lazer e turismo de Arceburgo 
agradece e se sente lisonjeada pela parceria 
com a Lidarp. No ano de 2015 Arceburgo voltou 
a participar das competições da Lidarp, 
obtendo resultados importantíssimos para o 
crescimento do esporte no município. 
  Que 2016 possamos estar juntos novamente, e como somos 
amantes do esporte, vale a pena ter este pensamento em nossas 
vidas "como as nossas paixões pelos esportes são tão profundas e 
tão amplamente distribuídas, é provável que façam parte de nosso 
hardware - não estão em nossos cérebros, mas em nossos genes." 
(carl sagan) 

Vander F. Moreno Fernandes

Encarregado esportivo de Arceburgo/MG

 Em nome da Prefeitura Municipal de Andradas 
e toda equipe do Setor de Esporte e Lazer, 
gostaríamos de parabenizar a LIDARP, por mais 
um ano de trabalho, honrando o nome do 
Esporte e plantando em nossas crianças e 
jovens “sementes” de bons exemplos, e assim 
de boas escolhas no futuro. Desejamos a 
todos, um 2016 cheio de lindas conquistas e 
vitórias!!!
   “Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu 
apenas quem vence. De certa forma termino o trabalho de um 
grupo enorme de pessoas!” – Ayrton Senna

Karen Vargas
Supervisora de Lazer – Andradas/MG

    Valeu lidarp! Por mais esse ano de 
conquistas, tropeços, alegrias, decepções...  
Enm amadurecimento!!
       Que venha 2016!!  Vamos fazer bonito e 
um Feliz ano  Olímpico a todos!!

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

  "Acreditamos que o esporte tem um papel 
transformador na sociedade, desta maneira, 
Varginha se sente honrada em participar de 
uma liga desportiva tão competente e 
organizada como a LIDARP."

Milton Júnior
Secretario Municipal de Esportes e Lazer de Varginha



 Bruna de Paula, com apenas 

19 anos, armadora esta disputando 

a primeira grande competição pela 

Seleção Brasileira de Handebol, o 

Campeonato Mundial Adulto na 

Dinamarca. 

 Bruna começou a jogar em 

Campestre, nas aulas de educação 

física e no projeto de iniciação 

esportiva da Praça de Esportes, onde 

foi descoberta pelo Prof. Eloy Sartini.  

 Prof.Eloy, um apaixonado pelo handebol, profundo 

conhecedor deste esporte e um prossional exemplar, logo 

observou na garotinha Bruna seu grande potencial. Ela 

demonstrou facilidade, coordenação motora, lateralidade, 

e acima de tudo uma facilidade para o esporte.

 Durante seu tempo em 

Campestre participou nos anos de 

2009,  2010,  2011 e 2012 das 

competições promovidas pela 

LIDARP-Liga Desportiva do Alto Rio 

Pardo, sendo campeã por várias 

vezes,  e destaque por onde 

passava. Os comentários naquela 

época, entre os técnicos de 

h a n d e b o l  d a s  e q u i p e s 

part icipantes era que, “esta 

menina vai longe”. 

Bruna Aparecida Almeida de Paula 

Nascimento: 26 de setembro de 1996 (19 anos) 

Local: Campestre (MG) 

Peso: 57 kg Altura: 1,70m 

Posição: Armadora Direita 

Clube: São José (Brasil) 

Principais resultados:

Campeã do Pan-Americano Juvenil de Fortaleza/2014.

Participação nos Jogos Olímpicos da Juventude da 

China/2014 (4º lugar).

Participação no Mundial Juvenil da Macedônia/2014 

(7º lugar).

 Para os participantes da LIDARP, para os amantes do 

handebol, em especial ao Prof.Eloy e toda família da Bruna, 

tenham certeza que é uma felicidade imensa, é um orgulho 

para todos.

 Siga em frente Bruninha!

ATLETA DE CAMPESTRE PARTICIPANTE DAS COMPETIÇÕES DA LIDARP
 É DESTAQUE MUNDIAL

Profª. Aparecida Martins(CIDOCA)

Técnica de Handebol de Muzambinho

Campeã Handebol Feminino Sub-13(2015)-LIDARP

Campeã Handebol Feminino Sub-15(2015)-LIDARP

Campeã Handebol Feminino Sub-17(2015)-LIDARP

3º Colocado Handebol Feminino Adulto(2015)-LIDARP

HOMENAGENS EQUIPE DE ARBITRAGEM 
TEMPORADA 2015

Airton Lopes Junior

Voleibol                  

Dildelbe José Ramos

Handebol                 

Luiz Fernando Palombo

Basquete               

HOMENAGEM DESTAQUE TEMPORADA 2015

Lucimara Siqueira

Futsal               



CREF6 / MG

Sistema CONFEF/CREFs

APOIO

  Fundada há doze 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)

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO TEMPORADA 2015


