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O paranaense Heber Roberto Lopes relembrou momentos a qual atuou como árbitro nos JOJUPS
A primeira visita não poderia ter sido diferente, foi na modalidade que o projetou como um dos
nomes mais expressivos do esporte paranaense, o futebol. No Estádio Anilado, local onde foram
realizados dois dos quatro jogos das quartas de final do futebol, o árbitro Heber Roberto Lopes,
despertou a atenção de atletas, dirigentes e equipe de arbitragem com sua presença ilustre e em
meio a fotos e autógrafos, ele iniciou o domingo de visitas aos Jogos da Juventude fase final da
divisão B, que estão acontecendo em Francisco Beltrão, competição essa, a qual ele também atuou
como árbitro no início de sua carreira. Heber acompanhou os jogos das quartas de finais no
Anilado Natural de Londrina, Heber Roberto Lopes iniciou sua carreira ainda menor de idade,
quando atuou em diversas competições amadoras de futebol e futsal em sua cidade. No início dos
anos 1990, após uma passagem pela Itália, onde tentou carreira de árbitro profissional, Heber
retornou ao Brasil, atuando nos jogos oficiais do estado, mas foi em 1994, que finalmente realizou
um dos seus sonhos, quando foi aprovado no curso de árbitro da Federação Paranaense de
Futebol. A partir de então, Hever construiu uma das carreiras mais sólidas dentro da arbitragem
mundial, sendo promovido para o quadro da CBF e por fim, em 2002, ao quadro de árbitros da FIFA.
Árbitros esteve acompanhado do coordenador técnico Agnaldo Baldo Acompanhado do
coordenador técnico dos Jogos da Juventude em Francisco Beltrão, Agnaldo Luiz Baldo, Heber
comentou sobre sua visita e relembrou passagens que viveu na época em que atuou na arbitragem
dos JOJUPS. &ldquo; De passagem pela região eu jamais poderia deixar de visitar os jogos, para
rever amigos que fiz dentro da Secretaria de Esportes do Estado como o próprio Agnaldo, a qual
conheci quando atuei nos Jogos Abertos Escolares e Juventude, onde vivi um período maravilhoso
da minha vida. De lá para cá, me tornei profissional e me falta este convívio com atletas, portanto
esta visita foi mesmo para relembrar um momento a qual éramos felizes e não sabíamos. Na época
em que atuei nos jogos, não existia hotéis e sim alojamentos, lá nós dividíamos chuteiras, meias, ou
seja, tínhamos um contato direto com todos. Hoje hospedamos em ótimos hotéis, porém falta
justamente este humanismo e aqui nos JOJUPS, pude reviver isto&rdquo;. Comentou Heber.
Heber relembrou momentos a qual atuou nos JOJUPS Com o olhar atento ao gramado, Heber
acompanhou a definição dos semifinalistas do futebol e posteriormente encerrou sua visita,
passando pelas instalações da CCO e refeitório, onde almoçou com os atletas. Dentro de campo, os
JOJUPS definiu seus semifinalistas do futebol, com Ivaiporã que se classificou ao derrotar Ubiratá
pelo placar de 2x1, Guarapuava venceu Atalaia, também por 2x1, Cambé empatou no tempo normal
com Andirá em 0x0 e garantiu vaga nos pênaltis e São José dos Pinhais, que fechou a rodada
derrotando Teixeira Soares pelo placar de 7x1. Nesta segunda-feira, 18, as semifinais serão
realizadas no Estádio Anilado com a seguinte programação: 09h00: São José dos Pinhais
x
Cambé 10h30: Guarapuava
x
Ivaiporã São José dos Pinhais x Cambé
e Guarapuava e Ivaiporã farão as semifinais A 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná
(JOJUPS), Divisão B, são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência do
Esporte e apoio da cidade de Francisco Beltrão. Acompanhe também a fanpage dos JOJUPS
http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br
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www.facebook.com/jogosdajuventudepr COM/JOJUPS Marco Antônio Lemes
lemesmarco@gmail.com 44:99945:8476

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br

11/7/2020 11:33:55 - 2

