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ASSUNTO: PRÊMIO  PANAM SPORTS 
 

 
PREZADOS PRESIDENTES 
 
É com muita alegria e satisfação que informamos de mais um acontecimento excepcional 
para a Ginástica Brasileira,  o ginasta Francisco Carlos Barretto Júnior,  está concorrendo 
ao prêmio de Melhor Atleta Masculino pela Panam Sports, o que ratifica o desenvolvimento 
e a força da nossa Ginástica no cenário internacional. Vale ressaltar que a Panam Sport é a 
entidade olímpica no continente Americano responsável pela organização dos Jogos Pan-
Americanos e de outros eventos de caráter olímpico nas Américas, reunindo os  Comitês 
Olímpicos Nacionais a ele filiados.  
 
Nosso querido ginasta Francisco, foi uma indicação desta entidade a Panam, pelo seu 
brilhante desempenho nos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru, que culminou com 3 
(três) medalhas de ouro conquistadas no Pan. Chico Barreto, como é mais conhecido, está 
disputando este prêmio com outros desportistas em nosso continente, atletas como 
Nicholas Paul de Trinidade e Tobago (Modalidade: Ciclismo de Trilhas), Anderson Peters – 
proveniente de Granada (Modalidade: Atletismo - Arremesso de Dardos), Mijain Lopes de 
Cuba (Modalidade: Lutas 130kg) e Rubén Limardo da Venezuela (Modalidade: Esgrima) 
estarão concorrendo por esta premiação. 
 
Para que possamos celebrar mais uma vitória de nosso querido esporte, gostaríamos de 
convidá-los para votar em Francisco Barreto no link a seguir e multiplicar esta informação 
com todos os amigos, fãs e comunidade desportiva em geral:      
https://www.panamsports.org/vote/ 
 
A votação é simples e para que seja efetivada é necessário votar também nas outras 
premiações existentes e concluir inserindo o seu nome e e-mail ao final do voto. 
 
Contamos com o apoio de todos para que consigamos mais uma vitória dessa vez com o 
nosso querido ginasta Francisco Barreto. Sem mais para o momento, aproveitamos a 
oportunidade para desejar nossos sinceros votos de estima e consideração. 

 
 

   Saudações Ginásticas, 
 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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