DEPOIMENTO DOS PARTICIPANTE DO CURSO DE SANTARÉM - PA
Boa noite á todos do grupo, venho aqui agradecer a Deus por está oportunidade,
parabenizar aqui os palestrantes sobre o futebol amador e proﬁssional com estes
proﬁssionais com eﬁciência eu que já tenho uma história no futebol amador juntos
proﬁssional só aprendi mais com estes mito Ari Grecco, meu muito obrigado por este curso
de capacitação, ﬁco feliz em conhecer vários amigos e revê amigo que anos não via,
obrigado Paulo Pedalada por proporcionar estes grandes cursos.
Pantoja de Novo Progresso

Boa tarde colegas, gostaria de mencionar que participei de um curso que posso denominar
de curso das constelações ps só tinha estrelas ministrando estou grato porque colecionei algo
que desconhecia e que serviu de aprendizado, agradeço de coração aos ministrante e aos
colegas participantes, quero pedir desculpas em não poder ﬁcar até o ﬁnal por motivo
particulares mas dizer que a foto do ﬁnal ﬁcou top. Um grande abraço a todos e até a próxima
se Deus quiser!
Waltinho Filho

Boa noite eu agradeço primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade e parabenizar
aos organizadores do evento e parabenizar também os palestrantes, eu já tinha participado de
palestras sobre FUTEBOL mas nunca como essa com eﬁciência e proﬁssional com professores
proﬁssionais, aprendi muitas coisas que eu não sabia, trabalhei no exército por 28 anos e com
futebol no exército foram 14 anos. Muito obrigado a todos que ﬁzeram parte desse evento,
principalmente os palestrantes e também a organização. Uma ótima noite a todos e QUE DEUS
NOS ILUMINE SEMPRE, DEUS É MAIOR E DEUS NO COMANDO SEMPRE.
F. Ribeiro

Bom dia, na minha avaliação quero agradecer a Deus, aos que organizam este curso, aos
palestrantes que foram de suma importância pra nós, deu pra tira várias duvidas, saber mais um
pouco do esporte, pra mim que sou novo e não sabia quase nada aprendi muito não o suﬁciente
mas ja serviu como uma direção um rumo a seguir. Espero que tenha mas cursos assim para
cada vez mas nós aprofundar no assunto.

Cleison

Obrigado Paulo por me oportunizar está nesse evento junto com todos, com meu amigo
professor Luís Carlos, com o professor Ari Grecco. Esse evento tomará sua proporções
devidas e que todos façam um ótimo proveito.
Roni

Bom dia á todos do grupo, na minha avaliação foi muito satisfatório esse curso, aprendi muito
sobre táticas de Campo, comportamento dentro e fora das quatro linhas, as leis que regem o
nosso futebol arte e tantas outras informações repassadas durante esses dois dias de
capacitação. Agradeço mais uma vez o professor Ari Grecco um ser humano espetacular,
mostrou uma visão de humildade, importante nos dias de hoje. Aprendi a escutar mais e
respeitar as diferenças, agradeço aos professores Roni Lameira e o professor Luís Carlos
os caras são feras, e ao amigo Paulo Pedalada esteve a frente do evento, e a todos que
participarem. Espero mais vezes encontrar esses colaboradores.
Sylvester dos Santos

Primeiramente agradeço a Deus por me proporcionar momentos de alegria, de conquistas.
Agradeço aos idealizadores do curso de capacitação no esporte, que me proporcionou mais
conhecimento, e momento de rever amigos os quais não via a muito tempo, e de ter criado novas
amizades, deve ser ressaltado o intercâmbio entre os participantes de Santarém com participantes
de outros municípios, obrigado Paulo Pedalada, obrigado Sr. Ari Grecco pela brilhante iniciativa.
Manuel Jucimar

Foi muito bom está com vocês neste momento muito importante, de participar desse aprendizado
com pessoas de auto conhecimento. Agradeço a Deus por tudo de bom que aprendi com os
professores.
Manuel Jack

Para mim professor foi ótimo, pode-se dar uma nota 10, pois aprendi muitas coisas que não foi
passado no curso superior de Educação Física.
Éden Alves

Boa noite amigos amante do esporte. Bem, na minha avaliação foi muito bom, muito legal
aprendi muito mesmo com esses mestres que administrarão as palestras e quero agradecer
a Deus por essa oportunidade, primeira de muitas que virão... E professor Ari Grecco foi
perfeito, pena que foi 2 dias se tivesse mais tempo pra mim aprender seria ótimo. Valeu muito
na minha formação. Muito obrigado á você meu amigo Paulo pra nós proporcionar essa
oportunidade.
Álvaro Augusto

Agradeço primeiramente a Deus e depois a você meu grande professor Ari Grecco, você é
realmente um gênio.
Jocirley Rodrigues

