Leon Park Hotel e Convenções
- Qual a sua relação ou de sua empresa com o esporte em Campinas?
Desde muito cedo pratico basket e comecei em Campinas, minha cidade
natal, aos 8 anos de idade no Tênis Clube de Campinas (TCC). Depois disso
segui em vérias cidades e países mundo afora, sempre pelo basket. Nossa
empresa Leon Park Hotel, fundada em 1996 pelos meus pais, Leonilson e
Maria Sônia, sempre esteve ligada ao basket, uma vez que eu e meu irmão,
que hoje administramos o hotel, sempre estivemos envolvidos no hotel e no
basket de Campinas.
- Porque você optou por apoiar o projeto do CBC?
Recebi o convite de meu amigo de infância e hoje presidente do CBC, Dr.
Gustavo P. Fraga, e como amante e praticante do basket eu não poderia
deixar de tentar ajudar de alguma forma. Atualmente como vice presidente do
CBC, estamos tentando de tudo para que o projeto CBC dê muito certo e que
tenhamos um basquetebol de melhores níveis de qualidade em Campinas,
dando uma maior chance a garotos de 12 a 17 anos para praticarem esse
esporte. Outra razão é dar de volta ao basket um pouco de muito que o
basket me deu na vida. Hoje tenho um diploma de uma universidade
americana, morei nos Estados Unidos por 5 anos, morei na Europa jogando
basket profissionalmente por mais de 8 anos, e além da parte financeira,
tenho muito a agradecer a esse esporte que me proporcionou conhecer
muitas pessoas e ter ótimos relacionamentos de amizade.
- O que esse projeto tem diferente de outros que já aconteceram em
Campinas?
Primeiramente que o CBC e todas as pessoas envolvidas nele não tem
nenhum interesse financeiro e de qualquer tipo de vantagem por estar no
projeto. Segundo o total envolvimento e comprometimento dos clubes de
Campinas que apóiam o basket e principalmente dos vários departamentos
da Unicamp envolvidos, o que certamente da uma credibilidade e diferencial
ao projeto do CBC.
- Quais os resultados que sua empresa vislumbra com essa parceria?
Gostaríamos de ajudar o esporte e o basket de Campinas e estamos certos
que teremos uma boa e positiva visibilidade com o CBC.
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