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Alfenas / Botelhos / Cabo Verde / Caldas / Campestre / Elói Mendes / Guaxupé / Itaú de Minas / Juruaia
Machado / Muzambinho / Nova Resende / Poços de Caldas / Pouso Alegre / São Sebastião do Paraíso
São Tomas de Aquino / Varginha / DEC - São José do Rio Pardo

Mensagem do Presidente
Caros amigos e parceiros, juntos vencemos mais uma temporada.
Em função do ano eleitoral tivemos que nos adequar diminuindo
algumas competições,
antecipando nosso calendário, sacriﬁcando alguns
companheiros, mas ao ﬁnal cumprimos nossos objetivos com êxito.
Tivemos a participação de dezoito cidades. Foram realizadas inúmeras competições
com a participação de milhares de atletas nas Categorias SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB17, Adulto, e em diversas modalidades, nos nipes masculino e feminino.
As cidades, clubes e as pessoas que convivem conosco são nossa maior razão, e por
isso, merecem nosso respeito e admiração, já que juntos temos o compromisso de continuar
mantendo nossa entidade com grande credibilidade no contexto esportivo regional e
estadual.
Não poderíamos deixar de agradecer as Prefeituras Municipais, as Secretarias
Municipais de Esportes, os Clubes, os Proﬁssionais de Educação Física, os Técnicos, os
Árbitros, a Imprensa, a Polícia Militar, em especial os membros da nossa diretoria, e a todos
que de alguma forma contribuem para o fortalecimento e crescimento da LIDARP.
Aos Prefeitos Municipais e Secretários que estarão alçando novos horizontes,
recebam o nosso muito obrigado, recebam o nosso carinho e admiração por todos vocês.
Aos que irão assumir em janeiro, incluam o ESPORTE E LAZER como prioridades em
suas gestões, para contribuirmos com a melhoria da qualidade de vida de nossa população.
Sentimo-nos realizados e agradecidos. A nossa meta continua sendo oferecer o
melhor, promovendo com qualidade o esporte na região.
Só vence quem tem vontade, quem trabalha muito e, sobretudo, quem desaﬁa o
impossível. É assim que a LIDARP pensa e age.
Que a Temporada 2017 seja de muito trabalho e muitas conquistas. Venham juntos
participar e promover o esporte em nossa região!
Prof. Carlos Alberto dos Santos
Presidente

CAMPEÕES
2016

CATEGORIA SUB 11

CATEGORIA SUB 13

Futsal Masculino

Basquete

1°

1°

NOVA RESENDE

2°

MACHADO

2°

POÇOS DE CALDAS

GUAXUPÉ

3°

3°

POUSO ALEGRE

DEC - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CATEGORIA SUB 13
Futsal

Handebol

1°

1°

POUSO ALEGRE

CAMPESTRE

2°

2°

NOVA RESENDE

MUZAMBINHO

3°

3°

CABO VERDE

GUAXUPÉ

Handebol Feminino

1°

2°

3°

MUZAMBINHO

S. S. DO PARAÍSO

GUAXUPÉ

CATEGORIA SUB 15
Basquete

Futebol de Campo

1°
1°

POÇOS DE CALDAS

POÇOS DE CALDAS

2°
2°

MACHADO

S. S. DO PARAÍSO

3°

CABO VERDE

Futsal

1°

2°

3°

S. TOMAS DE AQUINO

S. S. DO PARAÍSO

MUZAMBINHO

CATEGORIA SUB 15
Handebol

Handebol Feminino

1°

1°

MUZAMBINHO

S. S. DO PARAÍSO

2°

2°

VARGINHA

S. S. DO PARAÍSO

3°

3°

POÇOS DE CALDAS

VARGINHA

CATEGORIA SUB 17
Basquete

1°

POÇOS DE CALDAS

2°

MACHADO

3°

S. JOSÉ DO RIO PARDO

CATEGORIA SUB 17
Futsal

Handebol

1°

1°

NOVA RESENDE

S. S. DO PARAÍSO

2°

2°

ALFENAS

BOTELHOS

3°

3°

POÇOS DE CALDAS

VARGINHA

Handebol Feminino

1°

S. S. DO PARAÍSO

2°

MUZAMBINHO

3°

VARGINHA

CATEGORIA ADULTO
Futsal

1°

Handebol

1°

CABO VERDE

2°

POÇOS DE CALDAS

2°

BOTELHOS

3°

BOTELHOS

3°

GUAXUPÉ

MENSAGEM
DOS
PARCEIROS

GUAXUPÉ

Prof. David J. D. dos Santos
Secretário Municipal de
Esportes - Cabo Verde

‘‘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!

Prof. Luiz Fernando
Mendes Vieira

Mauro Sério Antônio

Secretário Municipal de
Esportes - Elói Mendes

Diretor de Esportes, Lazer
e Turismo - Botelhos

‘‘O município de Elói Mendes continua
aﬁrmando 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
desenvolvimento dos atletas de base de nossa
cidade e região.
Continuamos participando da LIDARP vista a
grande credibilidade e conﬁabilidade adquirida
com o passar dos anos e também pela
idoneidade de seus representantes.
Acreditamos que a temporada de 2017 será de
pleno sucesso, como tem sido sempre.’’

Prof. Eder Junio dos Reis
Secretário Municipal de
Esportes - Caldas

“ Por acreditar que essa dia chegaria você se
esforçou e buscou a cada dia o seu sonho, os
seus ideais, seus objetivos, por seus próprios
méritos venceu, e hoje os aplausos são todos
para nós professores, atletas, dirigentes,
secretários de esportes e diretoria desta
estimada liga que é a LIDARP. Parabéns à
todos que ﬁzeram parte desta família por mais
este ano “

‘‘O esporte não leva em conta etnia, religião ,
ideologia. O importante é a capacidade do
homem de superar seus próprios limites,
tornando a vida um precioso signiﬁcado.
Agradeço a LIDARP pela parceria, pelo
comprometimento e pela belíssima temporada
de 2016.. Que em 2017 todos os sonhos da liga
se tornem realidade e traga ainda mais
benefícios para a nossa região.
Um grande abraço, a todos os amantes do
esporte!’’

Tamirinho Pereira
Secretário Municipal de
Esportes - Nova Resende

‘‘Estamos encerrando mais um ano. Este que
foi muito produtivo e de muitas conquistas, com
um bom trabalho desenvolvido.
Gostaria de parabenizar a LIDARP pelo
comprometimento e pelo nível da LIGA neste
ano de 2016, gostaria também de agradecer
pela parceria em que se dá a oportunidade aos
nossos atletas de participarem de competições
de qualidade.
Que venha um 2017 com muitas realizações e
competições!’’

Geraldo Romulo V. Filho
Secretário Municipal de Esportes
e Lazer - Poços De Caldas

Elias Piza
“ Encerramos mais um ano certos de que, por
meio do esporte e da prática esportiva,
incentivamos valores e responsabilidades
sociais, que reﬂetem, principalmente na vida de
nossos jovens, impulsionando o
desenvolvimento físico e intelectual saudáveis.
Por meio desta importante parceria com a
LIDARP, cada município contribui para o
fortalecimento regional com iniciativas que
visam o bem estar comum. Congratulações a
cada proﬁssional do esporte e da Educação
Física pelo dia a dia de muito trabalho e
dedicação ”

Secretário Municipal de
Esportes - Juruaia

‘‘O Departamento Municipal de Esportes de
Juruaia, representado pelo seu diretor, técnicos,
professores e atletas, encaram os jogos da
LIDARP como um grande desaﬁo 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.’’

Prof. João Leandro Franco
Secretário Municipal de
Esportes - Campestre

‘‘Ao encerrarmos mais um quadriênio à frente da
secretaria municipal de esportes de campestre
quero agradecer à LIDARP pela parceria,
nesses anos difíceis para o esporte em nosso
município.
A partir do momento em que ﬁcamos impedidos
de sediar competições, acredito que toda a
região foi penalizada por não mais dispor da
excelente estrutura , além de nossa localização,
mais central dentro da área abrangida pela
lidarp.
Sem a LIDARP, não teríamos conseguido
manter nossos atletas em um bom nível
competitivo.
Que a LIDARP siga proporcionando aos
municípios da região a integração entre os
jovens, a prática esportiva saudável e o
estreitamento de laços entre todos os
envolvidos.’’

Prof. Thiago Alexandre
Diretor de Esportes
- Alfenas

‘‘Agradeço e parabenizo a LIDARP por mais
um ano desta importante competição, que
socializou e interagiu os municípios da nossa
região e fomentou o espírito esportivo dos
atletas.’’

Prof. Milton T. Junior
Secretário Municipal de
Esportes e Lazer - Varginha

‘‘Na vitória e na derrota, o esporte sempre nos
ensina a termos dedicação e esforço, mas acima
de tudo nunca desistir dos nossos objetivos.
Agradecemos a organização e continuamos
satisfeitos com a nossa participação na
LIDARP.’’

Júnior Ferreira
Assessor de Esportes
- São Tomás de Aquino

‘‘A LIDARP é extremamente importante para o
desenvolvimento dos nossos atletas. O
respeito para com as equipes e comissões
técnicas, a organização dos jogos e
principalmente sua credibilidade, caracterizam
bem a Liga. Parabenizo o Sr. Presidente, e toda
a comissão organizadora. O método de
trabalho engrandece o esporte em nossa
Região.’’

Prof. Luís Antônio de
Souza Júnior
Professor de Educação Física
e Coordenador de Esportes
- Rio Pardo
“A Liga Desportiva do Alto Rio Pardo vem de
encontro com as necessidades de todos os
envolvidos, atletas, comissão técnica e
dirigentes, com competições organizadas e
acessível aos clubes da região, ajudando a
fomentar a prática esportiva”

Prof. Marcos Buléd
Secretário de Cultura, Esporte
e Turismo - Guaxupé

Prof. Gilcelio V. de Oliveira
“ Mais um ano que se encerra e a satisfação do
dever cumprido é total.
Guaxupé hoje encontra-se no cenário regional
como uma das cinco potências em esporte de
base em todas as modalidades e, isto se deve
em grande importância ao investimento e a
parceria feita junto a LIDARP.
Que em 2017 novas conquistas possam ser
alcançadas.’’

Diretor de Esportes
- Muzambinho.

‘‘Valeu LIDARP! Por mais esse ano de
conquistas, tropeços, alegrias, decepções...
Enﬁm amadurecimento!!
Cumprimos nossa missão a frente do esporte
de Muzambinho durante estes quatro anos.
Desejo sucesso a todos em 2017!!’’

Profª. Leni Soares de Oliveira Santos

Eliana Aparecida de Carvalho

Formada pela Faculdade Claretiana de Batatais-SP, trabalha
na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso á 29
anos, professora aposentada da rede estadual de ensino e
fundadora da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo.
Como Técnica de Handebol conquistou inúmeros títulos:
Campeã Sub 17 Masculino e Feminino Lidarp 2016
Ÿ Campeã Sub 15 Masculino Lidarp 2016
Ÿ Vice Campeã Sub 15 Feminino Lidarp 2016
Ÿ Vice Campeã Sub 13 Feminino Lidarp 2016
Ÿ 3° lugar Sub 13 Masculino Lidarp 2016
Ÿ Campeã Masculino Juvenil Campeonato Mineiro 2014
Ÿ Campeã Feminino Infantil Campeonato Mineiro 2015
Ÿ Campeã Masculino Infantil Campeonato Mineiro 2016
Ÿ Vice Campeã Feminino Infantil Campeonato Mineiro
2014
Ÿ 3° lugar Feminino Cadete Campeonato Mineiro 2016
Ÿ Eleita melhor Técnica pela Federação Mineira de
Handebol em 2014 e 2016
Ÿ

Trabalhou na Prefeitura Municipal de Andradas por vinte
cinco anos, aposentada á dois anos. Vinte e cinco anos
dedicados ao esporte em Andradas com amor as crianças,
jovens e adultos proporcionou alegria e teve o desaﬁo de
formar gerações do bem, bons cidadãos e tudo isso através da
pratica esportiva. Foi membro da diretoria da Lidarp,
ocupando a função no Conselho Fiscal.
‘‘Os desaﬁos foram muitos, trabalhamos e seguimos em
frente, ás vezes ganhávamos, ás vezes perdíamos, mas tudo
isso faz parte do universo esportivo. O tempo passou e nós
tivemos (Andradas), a felicidade de fazer parte da Lidarp
durante esses anos com o projeto Pró-Vida e obtivemos
muitas conquistas de títulos o mais importante, nos
proporcionou a abertura de várias outras competições, tanto a
nível regional, estadual e até em outros estados do pais.
Sempre procuramos valorizar o proﬁssional de educação
física que trabalhava com alegria no coração. Nosso muito
obrigado a toda diretoria da Lidarp, dirigente, professores e
atletas. PARABÉNS!!!! Sigam em frente. ’’

Prof. Julio Cesar de Freitas
Formado pela Faculdade de Educação Física de Muzambinho desde
1996, é Professor de Educação Física do Instituto Educacional São João
da Escócia desde 1994 e atua como Técnico de Basquete da A.A.
Caldense desde 1994.
Ÿ

Técnico da Cidade de Poços de Caldas na LIDARP-Liga Desportiva do Alto Rio Pardo desde 2004 com diversos títulos nas
categorias sub 13, sub 15, sub 17. Nesta temporada de 2016 Campeão da Categoria SUB-15 e SUB-17 e Vice Campeão da
Categoria SUB-13.

Ÿ

Técnico de basquete da cidade de Poços de Caldas desde 1994, no JOJU (Jogos do Sudoeste de Minas Gerais): Campeão em
2003, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2015. Vice-campeão em 1995, 1999, 2001,
2008 e 2015 (como assistente técnico).

Ÿ

Técnico da Cidade de Poços de Jogos Infantis do Sudoeste de Minas Gerais
(JOJUNINHO) desde 1995. Principais resultados: Campeão em 2001, 2002,
2006, 2007e 2013; Vice-Campeão em 1995, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015 e 2016 (como assistente técnico).

Ÿ

Técnico da Associação Atlética Caldense no Campeonato Mineiro desde 1994.
Principais resultados: 3º Colocado no Estadual Infanto-Juvenil de 1995 em
Divinópolis; 3º Colocado no Estadual Infantil 2001; Campeão do Campeonato
Mineiro Infanto-Juvenil da Região Sul nos anos de 1995, 1997, 2001, 2002,
2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016.

Ÿ

Primeiro técnico do atleta da Seleção Brasileira e atleta do Utah Jazz (NBA),
RAUL TOGNI FILHO.

