Esporte
O Futebol
Modalidade esportiva de preferência nacional, praticada por crianças, jovens e
adultos. As competições são realizadas praticamente o ano todo, ocupando todas
as praças esportivas.
Mesmo sendo um esporte praticado em sua maioria por homens, o futebol
assaíense se destaca na pessoa da atleta Renata Aparecida da Costa, a Kóki (fig.
3.5.48) volante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino que recentemente
retornou à cidade com a medalha de prata na competição de futebol feminino na
Olimpíada de Atenas-2004 e também a medalha de ouro no Pan de Santo
Domingo em 2003.

Fig. 3.5.48 – Chegada de Renata Costa em retorno de Athenas

No futebol masculino atualmente por intermédio do empresário Juan Luiz Veiga,
dois atletas hoje se encontram na Venezuela, Marcio Avanil da Silva em São
Cristóvan no Estado de Tachira e o jovem Marcelo Luiz da Silva em Cumana no

O Beisebol

estado do Sucre.
Devida a grande procura pela modalidade esportiva hoje nos deparamos com
uma enorme escassez tanto na quantidade quanto na qualidade de locais
apropriados para a realização de eventos desta natureza.
Assaí já possui uma equipe profissional denominada SERA que já disputou a 2º
divisão do campeonato paranaense.

Em 1946, o clima de desapontamento pós-guerra era patente, mas ao mesmo
tempo, houve a necessidade de reorganizar a vida social da colônia, seriamente
reprimida durante a guerra. A partir de então, surgiram, os primeiros
movimentos em torno das atividades de lazer e esportivas dentre as quais o
beisebol.
Esporte este de preferência dos nikkeis, considerado um esporte que desenvolve
o espírito de equipe, disciplina, lazer, entre outros, exigindo força, agilidade,
reflexo e velocidade do praticante.
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Este esporte é restrito a uma minoria da comunidade em geral por ter um custo

idosos da área urbana como também da área rural, reúnem-se toda semana no

elevado. A cidade de Assaí já consagrou vários prêmios estaduais, nacionais e até

campo especial de Gatebol, localizado no Estádio Toyosaburo Ikeda. Esporte este

internacionais com vários atletas representando a cidade de Assaí na seleção

que poderia ser estendido aos demais idosos e a construção de mais quadras

brasileira.

especiais desta modalidade esportiva.

O grande destaque fica por conta do atleta Anderson Gomes mais conhecido
como “Maisena”, que foi revelado na cidade de Assaí, jogou em diversos países
e

atualmente

contratado

por

uma

equipe

japonesa

de

Atletismo

beisebol.

Lamentavelmente devido ao custo elevado, a falta de incentivo aliado à

O atletismo em Assaí é considerado um dos eventos esportivos mais tradicionais

emigração dos dekasseguis a sua prática foi interrompida. Existe no município

da região, realizado em 5 e 6 de junho o 65º Campeonato Assaíense de

um campo de beisebol no município localizado no Estádio Toyosaburo Ikeda,

Atletismo, com participação de 530 atletas no Estádio Toyosaburo Ikeda. São

fundado em 1962.

organizadas várias modalidades, como provas de revezamento, arremesso de
peso, salto em altura e com vara, lançamento de disco, entre outros.

O Softbol

Pela tradição que possui este campeonato é sempre muito aguardado pela
colônica, principalmente, pela integração que as provas oferecem a todas as

O softbol é uma versão soft do beisebol, mais difundido entre as mulheres,

idades e também da família.

possui as mesmas regras básicas do beisebol, as principais diferenças são quanto

Participam deste evento geralmente seis equipes: Assaí, Amoreira, Bálsamo,

o tamanho da bola (maior) e do campo (menor) e no tempo do jogo, além disso

Figueira, Palmital e Cabiúna, onde os vencedores dessa competição irão

o arremesso tem que ser feito de baixo pra cima. Existem no município 3 campos

participar da Competição Intercolonial Brasileiro de Atletismo em São Paulo que

de softbol, este esporte ainda encontra adeptos em sua maioria jovens e

ocorre em julho.

adolescentes do sexo feminino.

Este ano foram 19 recordes conquistados pelos atletas em relação às marcas
alcançadas nos anos anteriores.

O Gatebol
O Gatebol de origem japonesa, é uma versão simplificada do críquete, sendo
uma

atividade física que exige raciocínio e concentração praticado pela

Alguns atletas trabalham como voluntários treinando algumas crianças e
adolescentes na SAMA, assim como no beisebol o patrocínio para o atletismo é
muito difícil, motivo pelo qual não se dá prosseguimento para o profissionalismo.

comunidade da 3º idade japonesa. Em Assaí este foi o esporte adotado pelos
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Demais modalidades esportivas
O Judô nos tempos áureos do “ouro branco” era muito praticado, também
conquistado várias medalhas nas competições que se realizavam, atualmente
pouco a pouco a prática vem adquirindo novos adeptos, assim como o Karatê. Já
a prática do Sumô e do Kendô não são mais praticados no município.
O “Shogui”, ainda se encontra raros adeptos, senhores da terceira idade se

Equipamentos de esporte (mapa 37):
•

Ginásio de esporte “1º de Maio”

•

Estádio de futebol suíço “13 de maio”

•

Estádio Municipal de futebol de campo “Gleba”

•

Quadras poliesportivas com cobertura:

reúnem eventualmente para a prática desse esporte. Trata-se de um jogo

• Colégio Estadual Conselheiro Carrão;

semelhante ao xadrez, uma batalha sobre o tabuleiro. Ambos tem a mesma

• Ginásio Esporte “1° de maio” ;

origem e acredita-se que são versões diferentes de um jogo de 4 mil anos atrás,

• APAE (em construção).

da antiga Índia e que deu origem no lado Ocidental ao xadrez e no lado oriental
ao Shogui.

•

Quadras poliesportivas sem cobertura:

Os treinos de tênis de mesa e de campo são ofertados para os associados do

• Clubes, 04 unidades (AABB, SAMA, AFIA, Centro Cultural);

SAMA, no Centro Poliesportivo Yonezo Ueno, Assaí foi sede em outubro de 2003

• Escolas Municipais e Estaduais – 10 unidades.

do Campeonato Paranaense Intercolonial de Tênis de Mesa, reunindo cerca de
180 atletas de todo estado do Paraná, desde a categoria pré-mirim até supersuper-veterano.
O treino de Vôlei bem como o basquete e handebol, é oferecido pela Secretaria
Municipal de Esportes aos interessados no ginásio de esportes 1º de Maio.

•

Campos de futebol Suíço: 10 unidades particulares.

•

Campos futebol campo:
• 02 campos na área urbana (Juventus e Gleba);
• 09 campos na zona rural.

Este ano foi realizado o XXIII Jogos dos Trabalhadores, com duração de 01 mês,
com participação de cerca de 1.700 atletas inscritos, nas modalidades:

De modo geral o estado de conservação das quadras e dos

basquetebol, voleibol, handebol, futsal, suíço, cabo de guerra, voleibol de areia,

campos estão em médio estado de conservação, com exceção do Ginásio

prova de laço, bocha, truco, tranca, peabolim, malha, judô, corrida, tambor,
sinuca, palito, tênis de mesa, tênis de campo e karatê.

de Esporte que apresenta sérios problemas com a cobertura de
fibrocimento (fig. 3.5.49).
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No Ginásio 1° de maio, além das práticas esportivas coordenadas pela SESTUR,

As tabelas 3.5.30, 3.5.31 e 3.5.32 demonstram as atividades permanentes, os

também disponibiliza o espaço para aluguel , assim como os campos de futebol,

eventos esportivos realizados no município e jogos e campeonatos que envolvem

cobrando-se uma taxa de aluguel como demonstrado na tabela 3.5.29.

a cidade de Assaí, respectivamente. Várias são as modalidades esportivas
oferecidas à população, porém faz-se necessário atividades físicas destinadas a
melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças próprias da terceira idade,
principalmente os problemas de circulação, articulação e cárdio-respiratórios
como por exemplo: o próprio Gatebol, jogo de malhas, bocha, xadrez, dama,
natação, etc.

Tabela 3.5.29 – Taxa de aluguel dos espaços esportivos.
Estabelecimento

Período

Valor(r$/hora)

Ginásio
maio

Noturno

12,00

vespertino

6,00
16,00
22,00

1°

de

Campo suíço
campo
Fonte:Secretaria de Esporte e Turismo
Fig. 3.5.49 – Ginásio de Esportes Municipal 1º de Maio
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Tabela 3.5.30 - Atividades permanentes do setor esportivo.
Atividades permanentes
(escolinhas esportivas)
Vôlei masculino
Vôlei feminino
Futsal masculino
Futsal feminino
Futebol masculino
Futebol feminino
Karatê

Localização
Ginásio 1º de Maio
Ginásio 1º de Maio
Ginásio 1º de Maio
Ginásio 1º de Maio
Estádio municipal
Estádio municipal
Ginásio 1º de Maio

abrangência
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda

cidade*
cidade*
cidade*
cidade*
cidade*
cidade*
cidade*

Freqüência (dias por
semana)
2 (tardes)
3 (manhã e tarde)
3 (manhã e tarde)
2 (noite)
2 (tardes)
2 (tardes)
4 (manhã, Tarde e noite)

gestão
SESTUR/
SESTUR/
SESTUR/
SESTUR/
SESTUR/
SESTUR/
SESTUR/

PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA

Publico
destinado
7 a 17 anos
7 a 17 anos
7 a 17 anos
7 a 17 anos
7 a 17 anos
7 a 17 anos
7 a 17 anos

n.
atendidos
30
100
150
50
150
50
100

Fonte: Secretaria de Esporte e Turismo. 2004.
*as atividades estão em fase de implantação, motivo pelo qual há a concentração em um
único local da cidade. O programa de escolinhas prevê a descentralização das atividades, e
a implantação destas em diferentes pontos da cidade.

Tabela 3.5.31 – Eventos esportivos realizados no município
Evento
Caminhada Assaí*
Interclubes
Jogos colegiais
Copa Assaí Suíço

abrangência
Clubes municipais
Escolas
Equipes municipais

Freqüência (ano)
1x
1x
1x

Gestor
Estado/ município
SESTUR
SESTUR
SESTUR

Publico destinado
Sócio dos clubes
Escolares
adultos

N° participantes
500
1700
500

Copa Assaí Campo
Campeonato Atletismo

Equipes municipais
Colônia japonesa

1x
1x

SESTUR
LACA

500
800

torneiro de Karatê
Jogos dos Trabalhados
Olimpíadas 3º idade**
Corrida pedestre
Interno PMA

Região
município
município
município
município

2x
1x
1x
1x
1x

SESTUR
SESTUR
SESTUR
SESTUR
SESTUR

adultos
Japoneses e
descendentes de
japoneses
Sub 20
trabalhadores
3° idade
adultos
Func. municipais

Fonte – Secretaria Municipal de Esporte e turismo. 2004

200
2000
50
250

*Campeonato não realizado no ano de 2004 por falta de
patrocinadores.
**o primeiro evento está programado para setembro, não há
uma estimativa do número de participantes.
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Tabela 3.5.32– Jogos e campeonatos que envolvem Assaí.
Atividades permanentes (escolinhas
esportivas)
Jogos abertos
Jogos da Juventude
Jogos oficiais
do Paraná

Liga de
futebol/ futsal
de Londrina

Ligas
Regionais

Lupionópolis
Ibiporã
Assaí
Cornélio Procópio
Londrina
Curitiba

Freqüência
(ano)
2x
2x
1x
1x
1x
1x

Campeonato paranaense de
Futsal adulto*

-

-

-

-

-

Campeonato categoria
menores futebol

Londrina

Todo ano – 2x por
semana

Liga de Futsal de
Londrina

Alunos que
treinam nas
escolinhas

150

Campeonato categoria
menores futsal

Assaí

1x

PMA

Escolares

750

Adulto futebol

Assaí e regional

2x

PML\Radio

adultos

8 times munic. /
16 regionais

Assaí

1x

PMA

escolares

250

Assaí

1x

PMA

escolares

250

Amistoso ida/volta

regional

Ano todo

PMA

todos

torneios

regional

Ano todo

PMA

todos

Jogos colegiais

Campeonato regional de Vôlei
Mas. Menores
Campeonato regional de Vôlei
Fem.. Menores

Localização

gestão
Município/ Estado
Município/ Estado

Publico
destinado
adultos
Sub17 e sub21

Município/ Estado/
Escolares sub17
escolas

Amistoso

n.
participantes
25
100
1700
150
15
15

Todo fim de
semana
Todo fim de
semana

Fonte: Secretaria Municipal de Esporte e Turismo.2004
SESTUR – secretaria Municipal de Esporte e Turismo
*Campeonato não realizado no ano de 2004
por falta de patrocinadores
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