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A biografia do jornalista Newton Campos e a história do Boxe Nacional estão 

acopladas, uma à outra, desde os anos de 1940. 

Sua contribuição ao desenvolvimento da modalidade, ou da Nobre Arte, e reconhecida 
no país e no exterior: em 1992, foi eleito Vice-Presidente Honorário Vitalício do Conselho 
Mundial de Boxe em uma Convenção realizada em Cancun, no México. 

Nascido em São Carlos, interior de São Paulo, no dia 27 de maio de 1925, Newton 
Campos trabalhou no jornal A Gazeta Esportiva durante 38 anos como editor de boxe, onde 
realizou inúmeras reportagens dentro e fora do nosso país. Atuou como comentarista de boxe 
em todas as emissoras de TV da cidade de São Paulo. Na Rede Bandeirantes comentou os 
mais importantes eventos nacionais e internacionais durante 13 anos. 

Estava presente em Los Angeles, em 1960, quando Éder Jofre nocauteou o mexicano 
Eloy Sanchez para conquistar seu primeiro título mundial. 

Foi o único jornalista brasileiro presente no histórico combate que parou o mundo e 
ficou conhecido como Rumble in the Jungle" (Estrondo na Selva), em 1974, no Zaire, entre Ali 
e George Foreman. Ao final, saiu em disparada para o aeroporto de Kinshasa, chegando a 
tempo de pegar o voo que o trouxe para São Paulo, com conexões na África do Sul e Rio de 
Janeiro. Pela diferença fuso horário, desembarcou no Brasil às 20h30 do Mesmo dia em que a 
luta havia acontecido e enviou seu relato e fotos do evento para serem publicados na edição do 
dia seguinte. Foi o único a conseguir isso. 

Além de jornalista, Newton Campos atuou e como jurado e dirigente esportivo. Como 
jurado, participou de centenas de lutas, sendo vinte delas disputas, de títulos mundiais nos 
cinco Continentes. Como dirigente, foi eleito presidente da Federação Paulista de Boxe, pela 
primeira vez, em 1969. Em 1972, fundou a Federação Sul Americana de Boxe Profissional e 
como consequência deixou o nosso país em ótima posição junto ao Concelho Mundial de 
Boxe. Por décadas, influenciou e liderou iniciativas de crescimento do boxe no Brasil é sua 
integração com a modalidade em níveis regionais e globais. 

Ao longo desse, período, incentivou e apoiou a carreira profissional de grandes atletas 
brasileiros, incluindo campeões mundiais da modalidade. O último deles é Patrick Teixeira, que 
conquistou o cinturão mundial dos super médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe ao 
derrotar o dominicano Carlos Adames, em Las Vegas, na noite de 30 de novembro de 2019. 

Aos 95 anos de idade, Newton Campos continua frequentando e participando 
ativamente da organização da Forja dos Campeões, tradicional; evento da modalidade em São 
Paulo, onde o passado, o presente e o futuro da modalidade, se encontram para celebrar a 
Nobre Arte. 

Pelo exposto e muito mais, solicito a meus nobres pares apoio piara aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo. 
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