
BARBA RECEBE DELEGAÇÃO ALEMÃ DE NATAÇÃO 

  O prefeito Oswaldo Barba, acompanhado da primeira-dama Cidinha Duarte e do secretário
municipal de esportes Edson Ferraz, recebeu nesta segunda-feira (28), a visita da delegação
de natação da cidade de Karlsruhe, da Alemanha composta por 16 atletas, o técnico Axel
Mitbauer e Gabriele Reha (ex-nadadora) que foi integrante da equipe alemã durante a
Olimpíada de Seul, na Coréia do Sul, em 1988.

A delegação está hospedada em São Carlos desde o dia 25 de dezembro (durante o inverno
alemão) para realização de oficinas sobre técnicas de natação e período de treinamento e
adaptação ao clima brasileiro. Os atletas estão realizando treinamento no período da manhã na
piscina do São Carlos Clube e à tarde na piscina do Luisão. 

A delegação alemã fica na cidade até o dia 9 de janeiro data em que participa de uma
competição que acontece durante a inauguração da piscina do Complexo Esportivo do bairro
Cidade Aracy. A Prefeitura de São Carlos está disponibilizando transporte, hospedagem e
alimentação.

O prefeito Oswaldo Barba ressaltou que o projeto tem parceria com a EPTV e  a cidade recebe
pela primeira vez uma delegação internacional de atletas da natação. “As oficinas dos atletas
alemães são importantes para os jovens de nossa cidade que podem aprender novas técnicas
do esporte e a população terá a oportunidade de conhecer a experiência dos atletas alemães e
brasileiros durante a competição que vai marcar a inauguração de uma piscina semi-olímpica
no bairro Cidade Aracy”, anunciou o prefeito. 

O técnico alemão, Axel Mitbauer, agradeceu ao prefeito Barba pela infraestrutura cedida pela
Prefeitura aos atletas e enfatizou ser uma boa oportunidade para a delegação alemã trocar
com os brasileiros experiências sobre a natação. “Estamos procurando nos adaptar ao clima
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brasileiro como parte do treinamento para as Olimpíadas que serão realizadas no Rio de
Janeiro em 2016”.

(28/12/09)  
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