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Preparador da Seleção Brasileira de Basquete faz palestra em PiracicabaPreparador da Seleção Brasileira de Basquete faz palestra em Piracicaba

Tema será ministrado pelo educador físico e psicólogo Hermes Balbino.Tema será ministrado pelo educador físico e psicólogo Hermes Balbino.
Evento gratuito será nesta quinta-feira (4), das 14h às 15h30, no Clap.Evento gratuito será nesta quinta-feira (4), das 14h às 15h30, no Clap.

  

O Centro de Longevidade e Atualização (Clap) de Piracicaba (SP) recebe, na tarde desta quinta-feira (4), o educador físico Hermes Balbino, que foiO Centro de Longevidade e Atualização (Clap) de Piracicaba (SP) recebe, na tarde desta quinta-feira (4), o educador físico Hermes Balbino, que foi
preparador e auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino nas décadas de 80 e 90. Ele fará a palestra "Bem-estar e qualidade de vida:preparador e auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino nas décadas de 80 e 90. Ele fará a palestra "Bem-estar e qualidade de vida:
a saúde a partir das relações familiares" na unidade. O evento será das 14h às 15h30. As vagas são limitadas.a saúde a partir das relações familiares" na unidade. O evento será das 14h às 15h30. As vagas são limitadas.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones: (19) 3377-9332 e 3377.9334. O Clap fica na Rua José Ferraz de Camargo, nºMais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones: (19) 3377-9332 e 3377.9334. O Clap fica na Rua José Ferraz de Camargo, nº
460, no bairro São Dimas. 460, no bairro São Dimas. 

PalestrantePalestrante
Balbino é doutor em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com formação clássica em Programação NeuroBalbino é doutor em Ciências do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com formação clássica em Programação Neuro
Linguística (PNL) e Teoria do Campo Sintético.Linguística (PNL) e Teoria do Campo Sintético.

Ao lado da seleção brasileira de basquete feminino entre 1989 e 1999, conquistou as medalhas de ouro no Pan-Americano de Cuba (1991) e noAo lado da seleção brasileira de basquete feminino entre 1989 e 1999, conquistou as medalhas de ouro no Pan-Americano de Cuba (1991) e no
Campeonato Mundial da Austrália (1994), além da prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996).Campeonato Mundial da Austrália (1994), além da prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996).

Hoje, o educador físico e psicólogo e atua em Psicologia Clínica e com o desenvolvimento pessoal e de grupos, em diversas áreas do desempenhoHoje, o educador físico e psicólogo e atua em Psicologia Clínica e com o desenvolvimento pessoal e de grupos, em diversas áreas do desempenho
humano.humano.
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