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HORIZONTAIS:
1- No voleibol, parede de

mãos erguidas pelos jogado-
res para tentar neutralizar o
ataque adversário – Arrendar,
locar. 2- Ir para cima, elevar-se
– Nome próprio masculino. 3-
A prata, em química – Época
histórica, idade – Que leva vida
desregrada; que vive na noite.
4- Nome de mulher – Inclinar-
se para um e outro lado, ao
andar; rebolar – Sigla do Piauí.
5- Um por vez – O que todo time
quer fazer com o adversário,
num jogo de futebol – (... de
Ferran) Um brasileiro cam-
peão de Fórmula Mundial (ex-
Indy). 6- Medida agrária equi-
valente a 100 metros quadra-
dos – (Victor ...) Compositor
chileno – Almofariz. 7- Relativo
a marinheiro – Duro, insensí-
vel; sem umidade; seco. 8-
Nascido, originário, proceden-
te – Pacificar, apaziguar. 9- O
árbitro de futebol o usa – País
da Europa. 10- (Pagar ...) Colo-
car-se em situação embara-
çosa ou vexatória – O apelido
de Garrincha – (No mundo da
...) Em estado de alheamento;
muito distraído. 11- Que não
tem miolo, vazio – Alimento –
Vereador. 12- Segunda nota
musical – Empregada, do-
méstica – Qualquer peça, ou
dispositivo, usado para pren-
der porta, janela, etc. 13- Viga
usada em construções – Raça
de gado – Resposta ao apelo
do nome. 14- Nome antigo do
atual Irã – Parte do nome do
Estado onde fica a cidade de
Mar de Espanha. 15- Pensar
ou refletir muito em; ruminar
(ideia) – Acomodação privile-
giada nos teatros.

HORIZONTAIS:  1- Coréia,
aba, Kaká. 2- Luiz, rosal, gral.
3- Ora, Roberto, ira. 4- Nó, Je-
sus, Argel. 5- Régis, nós. 6-
Burro, rural, na. 7- Loira, César,
ser. 8- Andy, Rossi, soro. 9-
Ido, douto, Silva. 10-Vê, melro,
perto. 11- Gás, Mário. 12- Val-
sa, vagão, dó. 13- Sob, eleição,
FAB. 14- Talo, Milão, pato. 15-
Frei, asa, Seixas.

VERTICAIS:  1- Clone, laivo,
STF. 2- Ouro, bonde, voar. 3-
Ria, ruído, Gable. 4- Ez, Jerry,
mal, oi! 5- Regra, desse. 6-
Arósio, rol, alma. 7- Obus, cou-
ro, eis. 8- Ases, resto, Vila. 9-
Bar, russo, maçã. 10- Alta, RAI,
pagãos. 11- Ornar, serão. 12-
Kg., gol, sírio, pi. 13- Áries, sol-
to, fex. 14- Karl, nervo, data. 15-
Ala, Garoa, Lobos.

VERTICAIS:
1- (Casa ...) Sede do gover-

no americano – Período que
antecede o noivado, galanteio.
2- Reduzir a gelo; gelar – O
mais alto grau; apogeu – Sigla
do Estado onde fica a cidade
de Caruaru. 3- O ósmio, em
química – Perfeitamente igual
– Número de anos de um sécu-
lo. 4- Caída, descida, caimento
– Registro escrito e autentica-
do de qualquer ato – Que custa
um preço alto, elevado. 5-
Mama de vaca, úbere – Impor-
tância cobrada pelo emprésti-
mo de dinheiro – Fase difícil,
grave, na evolução das coi-
sas. 6- Avante! – A fêmea do
gato – Proibir, reprimir. 7- an-
dar, partir – (popular) Indivíduo
abrutalhado na aparência ou
no agir; brutamontes – (... Car-
valho) Uma atriz. 8- (Olavo ...)
Poeta brasileiro – Levemente
molhado. 9- Figura geométri-
ca – Quantidade de ossos; es-
queleto – Perversa, ruim. 10-
Apresentar como explicação,
desculpa ou pretexto – Vulcão
da Sicília – Bebida alcoólica.
11- Polir, corrigir, aperfeiçoar
– Irra! – Vasilha para vinhos;
banheira. 12- Tornar em um
só; unificar – Sociedade, parti-
do – Não acertar em, falhar.
13- Elemento de composição:
terra – Coroa de flores,
pedraria, etc., que na noiva usa
no dia do casamento – Isola-
do, desacompanhado. 14- O
ouro, em química – Dito en-
graçado e espirituoso – Voz
lamentosa do cão, do lobo e
de outros animais. 15- (...
Fernandes) Escritor de “A Nova
República” – (... Costa) Canto-
ra brasileira.

A foto acima, retirada dos arquivos do amigo e historiador
esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada no ano de 1968, na quadra
de esportes da Escola “Barão de Suruí”, ainda chamada, na épo-
ca, de “Instituto de Educação”, e mostra a equipe de vôlei mas-
culino da unidade de ensino, que conquistaria o título do “Cam-
peonato Sesc II” naquela temporada. Aparecem na imagem em
pé, da esquerda para a direita, os atletas Sérgio Mascarenhas,
Álvaro Sobral, Jordão e Prado. Agachados, nesta mesma ordem,
vemos os jogadores Nando e Amadio. Este time, orientado pelo
professor Marcos Guedes, seria reforçado no ano seguinte, com
as presenças de Luís Machado Lourenço (Abud), Chicorinha e Zé
Rubens Carneiro. Um registro esportivo de 47 anos passados
para “matar” a saudade em nosso álbum...

CORRIDA RURAL BATE RECORDE DE PARTICIPANTES
Fotos: Diogo Gil/Eronides dos Santos/Evandro Ananias (Prefeitura de Tatuí)

 Atletas disputam “São Silvestre Tatuiana” no Bairro dos Mirandas.

Elionay cruza a linha em primei-
ro na categoria principal.

Carlos Novato, o Bob, vibra com
a vitória na categoria veterana.

Mina, representando Tatuí, é a
campeã na feminina master.

Jorge Valério, 5º lugar, participa da premiação da
categoria principal.

O tatuiano Bob no alto do pódio da categoria mas-
culina veterana.

A professora Mina recebe o troféu de 1º lugar na
categoria master.

Melhores colocados na categoria PCD premiados
em Tatuí.

Dia 31 de dezembro, no Bair-
ro dos Mirandas, em Tatuí, a Se-
cretaria Municipal de Esportes
promoveu a 12ª edição da “Cor-
rida Rural Diniz Pollo”. A compe-
tição quebrou seu recorde de
participantes, com 341 corredo-
res, divididos em nove categori-
as. As novidades desta edição
foram a inclusão de duas cate-
gorias, para os portadores de
deficiências e cadeirantes, e a
distribuição de “chips” para a-
companhar o desempenho e a
marcação do tempo de todos os
atletas.

Conhecida como “São Sil-
vestre de Tatuí”, a corrida foi or-
ganizada até 2012 por Diniz Pollo,
morador do Bairro dos Mirandas,
que a projetou em nível esta-
dual. Atualmente, Diniz empres-
ta seu nome à prova, promovida
pela Prefeitura Municipal, atra-
vés da pasta de Esportes. Ao la-
do do prefeito José Manoel Cor-
rêa Coelho (Manu) e do secretá-
rio esportivo, Miguel Lopes Car-
doso Júnior, Diniz participou da
entrega dos troféus e medalhas
aos vencedores de cada catego-
ria.

Na categoria masculina prin-
cipal, a única com percurso total
de dez quilômetros, Jorge Au-
gusto Valério, integrante da E-
quipe “Pé Vermeio” de Tatuí, fi-
cou com o 5º lugar da prova e a
melhor colocação da cidade en-
tre os atletas que competiram
nesta categoria. O campeão foi
Elionay Ferreira Correia. Em 2º
lugar, ficou Francisco Carlo da
Silva, e em 3º lugar, Anísio Ro-
drigues de Antonio Filho. Desta-
que também para Felipe Augusto
Ribeiro Silva, da “Pé Vermeio”,
que terminou na 7ª posição.

Na categoria feminina princi-
pal, com percurso de cinco qui-
lômetros, a campeã foi Jucimara
Félix dos Santos. A corredora
Adelita Kelen Antunes Gomes
cruzou a linha de chegada na 2ª
posição e Natália Ferreira Ra-
bello Fernandes foi a 3ª coloca-
da.

Na categoria masculina in-
fantil, com percurso de cinco qui-
lômetros, Lucas Assumpção Mi-
randa, da equipe “Pé Vermeio”
de Tatuí, encerrou a prova em 4º
lugar. O campeão foi Alex Sander
Brasil Domingues, seguido por
Renan Kevin em 2º lugar e Se-
bastião Santiago Pereira Júnior
em 3º lugar.

Na categoria feminina infan-
til, com percurso de cinco quilô-
metros, duas atletas completa-
ram a prova. A vencedora foi Mi-
leide Fonseca Martins e a 2ª co-
locação ficou com Rebeca Fer-
reira Macedo.

Na categoria masculina
master, com percurso de cinco
quilômetros, o atleta Luiz Ro-
drigues Castanha cruzou a linha
de chegada na 1ª posição. Em
seguida, vieram Delfino Barbo-
sa da Silva em 2º lugar e Jomar
Ramos em 3º lugar. Eronides
dos Santos, atleta e técnico da
Equipe “Pé Vermeio”, chegou na
7ª colocação.

Na categoria feminina mas-
ter, com percurso de cinco quilô-
metros, a atleta e professora
Ivanilda “Mina” Alves Garcia, da
Equipe “Academia em Excelên-
cia Física”, de Tatuí, sagrou-se
campeã da prova. Em 2º lugar
ficou Valéria Lara Waldemarin
Germani e a 3ª posição coube a
Roseli Gomes da Silva.

Na categoria masculina ve-

terana, com percurso de cinco
quilômetros, o título ficou com
Carlos Ribeiro Novato, o “Bob”,
da equipe “GNR Brasil” de Tatuí.
Em 2º lugar, chegou Joaquim
Martins de Oliveira, e a 3ª coloca-
ção foi de Francisco Valdemir
Pereira Azevedo, da Equipe “Pé
Vermeio”.

Na categoria masculina PCD
(Para os Portadores de Defici-
ência), com percurso de cinco
quilômetros, Renato Fernandes
de Medeiros, da Equipe “Guar-
dian Brasil”, de Tatuí, completou
a prova em 3º lugar. O campeão
foi Leandro Pereira Domingues
e a 2ª colocação coube ao atleta
Cícero Makoto Takahagui. Por
fim, na categoria masculina para
cadeirantes, com o mesmo per-
curso, o vencedor foi Nílton Luiz
Apparecido Ignácio.

Permanecem abertas as ins-
crições para a 3ª edição do Cam-
peonato de Pesca “Cesário
Vieira de Camargo”, que presta
homenagem ao falecido Cesá-
rio da Farmácia, exímio pesca-
dor. A competição, promovida
pela Rádio Notícias AM, aconte-
cerá no próximo sábado (17), a
partir das 14 horas, no Pesquei-
ro Santuário Ellun, no Bairro San-

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
CAMPEONATO DE PESCA

tuário, em Tatuí.
Haverá premiação para os

melhores pescadores em vári-
as categorias, com a entrega de
troféus e brindes, como moline-
tes, carretilhas e caixas de pes-
ca. A taxa de inscrição é de R$
25,00 por pescador. Maiores in-
formações podem ser obtidas
através dos fones: (15) 3251-
3840 e 3259-3068.
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