
 

 

Comunicado de Viagem 

Paralimpíadas Escolares 2017 

São Paulo - SP / 21 a 24 de novembro de 2017 

Delegação de Minas Gerais – Modalidades Paralímpicas 

 

As Paralimpíadas Escolares serão realizadas na cidade de São Paulo – SP, 

no período de 21 a 24 de novembro de 2017. Um evento desse porte e dessa 

magnitude requer muita vontade, disciplina, respeito, espírito esportivo e 

compromisso, uma vez que levaremos o nome de Minas Gerais para além das 

vitórias e das medalhas. 

Não estamos somente em busca de destaques nas quadras, nas piscinas, 

nos tatames, nas pistas e nas mesas. Almejamos também destaque na 

organização e nas questões pertinentes à conduta e às atitudes dos dirigentes, 

técnicos e estudantes-atletas. 

Os professores/técnicos desempenham um papel importantíssimo de 

liderança diante dos estudantes-atletas. A postura profissional dos técnicos será 

referência para esses estudantes-atletas. O bom exemplo e o bom senso frente às 

adversidades devem imperar nesta caminhada.  

Os estudantes-atletas e técnicos participantes serão ressarcidos dos 

valores gastos com passagens rodoviárias no ato da entrega dos bilhetes. 

A delegação de Minas Gerais hospedará no Hotel Holiday Inn Parque 

Anhembi situado na Rua Professor Milton Rodrigues, 100 – Anhembi – São 

Paulo/SP, telefone (11) 2107-8844. Qualquer dano causado por um componente 

da delegação às instalações e equipamentos do hotel será de responsabilidade 

do mesmo. 

  



 

 

Programação da viagem 

Estudantes-atletas e técnicos das Paralimpíadas Escolares. 

Oficiais Responsáveis: 

Chefe da delegação – Professor Cláudio Roberto Coelho. CREF Nº 024.699-G/MG 

Assistente de Chefe da delegação – Professor Antônio Geraldo de Campos Júnior. CREF Nº 022.433-G/MG. 
 

Local de encontro dos estudantes-atletas, técnicos e staffs: 

Município de Patrocínio: 

Data da saída – Dia 19/11/2017 (domingo) 

Local: APAE de Patrocínio. 

Endereço: Rua Marechal Floriano, 170, bairro Cidade Jardim - Patrocínio/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 18h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 19 horas. 
 

A delegação proveniente de Patrocínio terá o deslocamento ate o município de Araxá, onde embarcará no 

ônibus com destino a cidade de São Paulo. 

Município de Araxá: 

Data da saída – Dia 19/11/2017 (domingo) 

Local: APAE de Araxá. 

Endereço: Avenida Imbiara, 1920, bairro Fertiza- Araxá/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 20h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 21 horas.  

Município de Uberlândia: 

Data da saída – Dia 19/11/2017 (domingo) 

Local: Praça Sérgio Pacheco 

Endereço: Av. João Pessoa, s/nº, bairro Centro – Uberlândia/MG.  

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 22h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 23 horas. 

Município de Uberaba: 

Data da saída – Dia 19/11/2017 (domingo) 

Local: Associação dos Deficientes Físicos Uberaba - ADEFU 

Endereço: Rua Francisco Moreira Araújo, 70, bairro Conjunto Uberaba 1 – Uberaba/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 23h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 23h59min. 

 

Todos os municípios citados acima (Araxá e Patrocínio / Uberlândia / Uberaba) têm como local de destino 

a cidade de São Paulo, todos embarcarão no mesmo ônibus que fará a seguinte rota: Araxá – Uberlândia – 

Uberaba – São Paulo. 



 

 

Municípios de Itamogi e Poços de Caldas: 

Data da saída – Dia 20/11/2017 (segunda-feira) 

Local: Fonseca Supermercados. 

Endereço: Av. Francisco Sales, 425, bairro Centro, Poços de Caldas/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 5h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 6 horas. 
 

Município de Caldas: 

Local: E.E. Souza Novais. 

Endereço: R. Doutor Souza Novaes, 118, bairro Centro - Caldas/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 6 horas. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 6h30min. 
 

Município de Extrema: 

Local: Restaurante Taberna. 

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 947, bairro Siris - Extrema/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 8h30min. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 9 horas. 
 

Os municípios de Caldas, Extrema, Itamogi e Poços de Caldas têm como local de destino a cidade de São 
Paulo. 
 

Município de Ipatinga: 

Data de saída: Dia 19/11/2017 (domingo) 

Local: Praça dos Três Poderes 

Endereço: Avenida Maria José Salim de Sales, 100, bairro Centro – Ipatinga/MG. 

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: até 15 horas. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 15h30min. 
 

A delegação proveniente de Ipatinga terá o deslocamento até o município de Belo Horizonte, onde 

embarcará no ônibus com destino a cidade de São Paulo. 

Municípios de Belo Horizonte, Betim, Capitão Andrade, Itabira, Ipatinga, Japaraíba, Montes Claros, 

Paracatu.   

Data da saída de Belo Horizonte/MG – Dia 19/11/2017 (domingo). 

Local: Centro de Referência Esportiva para Pessoa Portadora de Deficiência - SUPERAR 

Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 2.283, bairro Carlos Prates.  

Horário de chegada da delegação no ponto de encontro: 19 horas até as 21 horas. 

Horário de saída da delegação do ponto de encontro: 23 horas. 

 

Os municípios citados acima têm como local de destino a cidade de São Paulo. 



 

 

 
Retorno no dia 24/11/2017 (sexta-feira) para os municípios de: Belo Horizonte, Betim, Capitão Andrade, 

Itabira, Ipatinga, Japaraíba, Montes Claros, Paracatu. Todos os municípios citados deslocarão de São Paulo 
até Belo Horizonte, ao chegar a Belo Horizonte os componentes da delegação que são da região 
metropolitana e do interior deslocarão de imediato para as suas residências. 
 
Retorno no dia 24/11/2017 (sexta-feira) para os municípios de Araxá, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba. 

Todos os municípios citados deslocarão de São Paulo tendo como destino final a cidade de Araxá. O trajeto 
do ônibus será Uberaba (desembarcarão os componentes provenientes de Uberaba), Uberlândia 
(desembarcarão os componentes provenientes de Uberlândia), Araxá (desembarcarão os componentes 
provenientes de Araxá e Patrocínio). O município de Patrocínio ao desembarcar em Araxá seguirá viagem 
através de Van ate o seu destino final à cidade de Patrocínio. 
 
Horário de saída das delegações de São Paulo: 22 horas. 
 
 
Retorno no dia 25/11/2017 (sábado) para os municípios de: Itamogi, Extrema, Poços de Caldas. Todos os 
municípios citados deslocarão de São Paulo tendo como destino final a cidade de Poços de Caldas. 
 
Horário de saída da delegação de São Paulo: 8 horas. 
 
 
Telefone: (31) 2512-7305. 
e-mail para contato: coordenacaozonadamata.jemg@feemg.com.br 

 

  



 

 

 

Orientação aos atletas e técnicos 

 

A inclusão de estudantes-atletas e técnicos na delegação do Estado de 

Minas Gerais implica na aceitação espontânea dos princípios constantes no 

Regulamento Geral do JEMG/2017, Paralimpíadas Escolares 2017 e da 

obediência às determinações dos dirigentes da delegação. Em momento algum, 

durante a viagem e do evento, os técnicos e os estudantes-atletas poderão 

colocar seus interesses pessoais acima dos da equipe e da delegação.  

Cada integrante da delegação é responsável por sua bagagem, gastos 

extras de qualquer natureza, documentação (Carteira de Identidade original, 

Carteira do Plano de Saúde) e, especificamente os técnicos, a carteira original do 

CREF. 

Os estudantes-atletas deverão agir com cordialidade e respeito com 

dirigentes, comissão técnica, estudantes-atletas das outras delegações e 

funcionários do hotel. 

 

Informações adicionais 

Em caso de estudantes-atletas menores de 12 anos, é obrigatória a 

emissão do documento de autorização de viagem legalmente aceito pelos 

órgãos competentes. 

Somente terão direito ao ressarcimento de passagens os estudantes-

atletas e técnicos que compõem a delegação de Minas Gerais. O ressarcimento 

dos valores de passagens acontecerá somente mediante a contra-apresentação 

dos bilhetes rodoviários. 

Em caso de algum aluno-atleta ou técnico levar acompanhante, o mesmo 

não poderá utilizar o transporte da delegação de Minas Gerais. O ônus do 

acompanhante não será de nossa responsabilidade. 

 

  



 

 

Corpo técnico 

 

Chefe da Delegação 

Professor Cláudio Roberto Coelho– SEESP-MG - CREF Nº 024.699-G/MG. 

 

Assistente de Chefe da Delegação 

Professor Antônio Geraldo de Campos Júnior – FEEMG – CREF Nº 022.433-G/MG. 

 

Fisioterapeuta 

Beatriz Magalhães Pereira – FEEMG. 
 

Jornalista 

Renata Cristina Silva – SEESP. 
 
 
 
Responsáveis técnicos: 
 

Prof. Antônio Geraldo de Campos Júnior  
CREF6 Nº 022.433-G/MG  
Analista Técnico-Esportivo 
 
Prof. Welington Cattete de Athayde 
CREF6 Nº 006.349-G/MG 
Supervisor-Geral 
 
Prof. Guilherme Yankous Cicarini 
CREF6 Nº 018.269-G/MG  
Coordenador Técnico-Geral 
 
Profª. Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima  
CREF6 Nº 022.674-G/MG  
Coordenadora-Geral 


