terça-feira, 14 de março de 2017.

Site do Globo Esporte exibe matéria sobre
a visita do atleta japonês Masashi
Nishiyama em projeto do IBIS.
O judoca japonês Masashi Nishiyama, medalhista nas olimpíadas de Londres 2012 estará nesta
quarta-feira, 15, em Santana do Paraíso, cidade do Vale do Aço mineiro. A visita do atleta faz parte
de um programa patrocinado por empresas com atuação na região, que trabalham o esporte como um
modo de socialização, principalmente em áreas de vulnerabilidade social.
Além de conhecer a cidade, o medalhista fará uma visita no Centro Educacional João Matias Oliveira
e Célia (Cejoc), no centro da cidade, local onde é realizado um trabalho esportivo e cultural com
crianças. Lá, Masashi treinará com alguns dos alunos beneficiados, realizando um intercambio com
os praticantes do esporte.
A prefeita de Santana do Paraíso, Luzia Teixeira de Melo, destacou que esse intercâmbio reforçará e
incentivará o esporte em Santana do Paraíso, - além de celebrar as relações de amizade entre Brasil e
Japão -, disse.
O judoca que está no Brasil desde a última segunda-feira e também espera que a oportunidade seja
produtiva.
- Será um privilégio participar de eventos esportivos por aqui. Estou ansioso em interagir com os
judocas mineiros -, afirmou.
Natural da província de Yamaguchi, no Japão, Masashi Nishiyama e detentor de diversos títulos no
seu país, entre 2008 e 2015. Entre os seus títulos, estão os de campeão asiático (2009) e da Copa do
Mundo de Judô de 2010, disputada em Salvador (BA). Sua consagração viria nas Olimpíadas de
2012, na Inglaterra, quando conquistou a medalha de bronze.
Fonte: site globoesporte.com
Link: http://globoesporte.globo.com/mg/grande-minas-vales/noticia/2017/03/medalhista-olimpicojudoca-japones-faz-visita-santana-do-paraiso.html
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