GRUPO AVANÇADO

FFESP representou Jornada nas Estrelas
no Evento “Esportes Astronômicos”
promovido pela Prefeitura de São Paulo
O evento tem por objetivo a integração entre ciência, corpo e mente, através de
aulas de yoga e spinning no Planetário do Ibirapuera, declamações de poesias
na Praça do Sol, além de um Baile temático.

E

ntre os dias 12 e 18 de novembro, aconteceu a I Semana de Esportes Astronômicos da Cidade de São Paulo,
organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação,
em parceria Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente.
Nesse período, diversas atividades esportivas e de lazer levaram os paulistanos ao místico
ambiente astronômico.
Confira os locais e as datas
dessas atividades: Spinning, com
80 bicicletas no planetário, com
acompanhamento de projeções de
imagens de planetas, galáxias e
diversos eventos intergaláticos,
como nebulosas e quasares!
Também foram realizadas
a Gincana Astronômica Universitária; Caravana do Yoga Astronômico; Aula de Yoga na Praça
do Pôr-do-Sol e o Baile Astronômico, onde contou com decoração temática e exibição de episódios de Star Trek oferecidos
pela FFESP!
O grupo avançado FFESP
de atletas (...) esteve presente
como convidado representanto os
fãs de Jornada nas Estrelas, não
só de São Paulo, como do Brasil.
Objetivo - As Secretarias Municipais de Esporte e do Verde e

Grupo avançado FFESP presente ao Evento e prontos para entrar em ação
Almirante
Cezaroni:
“Enquanto eles
soam a gente
acompanha (...)
Deixa eles darem
uma malhadinha,
para ficarem com
o corpo mais
bonitinho (...)
Nós somos mais
intelectuais!”
Meio Ambiente criaram a Semana de
Esportes Astronômicos, que une a
prática de esportes, com o conhecimento cientifico. Assim, a Prefeitura da Cidade de São Paulo realizou este evento que beneficiou a po-

pulação, uma vez que o evento, além
de proporcionar lazer, contribui para
a melhora do corpo e da mente. Mais
informações e fotos, podem ser
acessadas no site: www.ffesp.com, na
seção “eventos trekkers”.

