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A fotografia acima, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada
provavelmente nos anos 60 e nos mostra a equipe do Bairro Guaraná, momentos antes de uma
partida amistosa contra o time do Bairro Pederneiras, na zona rural de Tatuí. A curiosidade neste time
é a presença de sete parentes, chamados de “Os Guaranás”. Confira a escalação: em pé, da esquerda
para a direita, vemos Ary, Darci Guaraná, Zé Guaraná, Zé Clarete, Paulo Guaraná, Clementino Gua-
raná, o “Mento”, e Ribeiro. Agachados, nesta mesma ordem, estão João Guaraná, Celsinho, Jordão
Guaraná, João Almeida e Lino Guaraná. É uma recordação interessante e saudosa para nosso
álbum!

Dias 4 e 5 de junho, no Cen-
tro Olímpico de Treinamento e
Pesquisa, em São Paulo, a equi-
pe paraolímpica de Tatuí, apoia-
da pela Apodet, Rotary Club,
Guardian e Fadel Transportes, e
orientada pelo professor Ero-
nides dos Santos, com o auxílio
de David Assumpção, conquis-
tou nove medalhas na disputa
do “11º Troféu Sérgio Del Gran-
de de Atletismo Paraolímpico”,
sendo cinco de ouro, uma de
prata e três de bronze.

A atleta Fernanda Rodrigues
Machado Drumond foi um dos
destaques da equipe tatuiana.
Competindo na classe F-57, ela

EQUIPE PARAOLÍMPICA DE TATUÍ
CONQUISTA NOVE MEDALHAS

Fernanda Drumond ganha três medalhas de ouro em
São Paulo.

Equipe tatuiana comemora os resultados no Troféu “Sérgio Del Grande”.

sagrou-se campeã nas provas
de arremesso do peso, lança-
mento do disco e lançamento do
dardo, onde ganhou três meda-
lhas de ouro.

Outro destaque foi Renato
Fernandes de Medeiros, que
competiu na classe T-46 e con-
quistou medalhas de ouro nas
provas de 800 e 1.500 metros
rasos e medalha de prata na
prova dos 400 metros rasos. Ta-
tuí conseguiu mais três meda-
lhas de bronze, através de Hugo
Danrley Costa dos Santos, que
competiu na classe T-20. Ele foi
3º colocado nas provas de 400,
800 e 1.500 metros rasos.

No domingo (7), diversos atle-
tas de Tatuí participaram da “6ª
Corrida de São João Batista”, na
cidade de Laranjal Paulista, com
percursos de cinco e dez quilô-
metros. A prova reuniu competi-
dores de toda a região e Tatuí foi
representada pela Equipe “Pé
Vermeio”, sob o comando do
técnico Eronides dos Santos,
com apoio da Secretaria Munici-
pal de Esportes.

TATUIANOS EM
LARANJAL PAULISTA

Atletas de Tatuí presentes na “Corrida de São João Batista”.

Entre as mulheres, o desta-
que foi Maria de Lourdes Soares
Vieira, a Malu Soá, que cruzou a
linha de chegada na categoria
dez quilômetros em 5º lugar na
classificação geral. Na prova de
cinco quilômetros, Felipe Augus-
to Ribeiro da Silva terminou a
disputa em 13º lugar. Francisco
Valdemir Azevedo foi o 15º colo-
cado e Cleverson Stank encer-
rou o percurso na 20ª posição.

A Academia de Judô “Adriana
Bento” representou Tatuí no fim
de maio, no “9º Torneio Aberto de
Judô”, disputado no município
de Piedade. A equipe, que rece-
beu o apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, terminou a
competição na 4ª colocação da
classificação geral, com 21 me-
dalhas, sendo sete de ouro, seis
de prata e oito de bronze.

Os ganhadores de meda-
lhas foram estes: Matheus Kaike
Oliveira (Sub-11 – 1º lugar),
Samuel Eduardo Soares (Sub-
13 – 1º lugar), Gustavo Fernando

JUDÔ TATUIANO GANHA
21 MEDALHAS EM PIEDADE

Equipe de Tatuí foi a 4ª colocada na classificação geral.

Coelho (Sub-15 – 1º lugar),
Carine Gabriele de Oliveira (Sub-
18 – 1º lugar e Adulto – 1º lugar),
Flávia Naomi Ando (Adulto – 1º
lugar), Gleice Conceição de Sou-
za (Adulto – 1º lugar), Mateus
Soares (Sub-15 – 2º lugar), Emili
Tiele Machado Paes (Sub-18 –
2º lugar e Adulto – 3º lugar), Janaí-
na Caldeira (Adulto – 2º lugar),
Priscila Isabela Oliveira do Pra-
do (Adulto – 2º lugar), Yasmin
Coelho (Adulto – 2º lugar), Wes-
ley Fernando Camargo Santos
(Adulto – 2º lugar), Grazielle So-
ares Barros (Sub-13 – 3º lugar),
Kewin Augusto Leite Mariano
(Sub-13 – 3º lugar), Gabriele
Soares Barros (Sub-15 – 3º lu-
gar), Lara Vitória Machado (Sub-
15 – 3º lugar), Luís Felipe Camar-
go Valadares (Sub-18 – 3º lu-
gar), Matheus Mattos Carvalho
(Sub-18 – 3º lugar) e Tatiane A-
raújo Oliveira (Adulto – 3º lugar).

O time de voleibol adaptado
feminino do Fundo Social de
Solidariedade de Tatuí, coman-
dado pela professora Rosa Ma-
ria de Souza, com o auxílio de A-
mauri Drago, sagrou-se cam-
peão do quadrangular da “Se-
mana Esportiva”, promovida pela
Secretaria de Esportes de Po-
rangaba, nas comemorações do
aniversário daquela cidade.

O quadrangular foi disputa-
do dia 4 de junho, no Ginásio de
Esportes “Sílvio Roberto Mar-
tins”, com a participação das se-
leções de Tatuí, Porangaba, Bo-
fete e Águas de Santa Bárbara.
No primeiro jogo, Tatuí derrotou
Águas de Santa Bárbara por 2x0,
parciais de 15x5 e 15x3. Poran-
gaba, por sua vez, venceu Bofe-

VOLEIBOL ADAPTADO
VENCE QUADRANGULAR

EM PORANGABA

Jogadoras do voleibol adaptado feminino recebem o troféu.

te por 2x1, parciais de 15x10,
13x15 e 15x11.

Na partida decisiva, Tatuí ga-
nhou de Porangaba por 2x0, par-
ciais de 15x4 e 15x6. A equipe
conquistou o título jogando com
Isabel Camargo (Belinha), Bene,
Docelina, Ana Martins, Eloísa Co-
lacico, Yaê, Márcia, Catarina, Ma-
ria do Carmo, Maria Helena, Lú-
cia Rodrigues e Florinda Rolim.

Dias 12 e 13 de junho, a equi-
pe de voleibol adaptado partici-
pa da 6ª edição dos “Jogos Co-
munitários do Idoso de Tietê e
Região” (JOCIT). No ano passa-
do, Tatuí foi vice-campeã desta
competição, que tem por objeti-
vo proporcionar aos idosos a o-
portunidade de socialização e
integração através do esporte.

ATLETAS DE TATUÍ SÃO
CAMPEÕES NA COPA

BANDEIRANTES DE JIU-JITSU

Anderson “Pezão” no alto do pódio em Sorocaba.

No último domingo (7), dois
atletas de Tatuí sagraram-se
campeões na “Copa Bandeiran-
tes de Jiu-Jitsu”, disputada no
Ginásio Municipal “Gualberto Mo-
reira”, em Sorocaba. Anderson
Silva, o “Pezão”, conquistou a
medalha de ouro na categoria
pesadíssimo azul e Alexandre

Galavoti, o “Maçã”, ficou com a
medalha de ouro na categoria
meio pesado master. A compe-
tição foi preparatória para a 2ª
etapa do “Circuito Paulista”, que
ocorre neste domingo, dia 14.
Os atletas recebem orientações
do técnico João Arnon, o “Nonô”,
da Academia Arnon Gym.

 AÇÃO SOCIAL
AGOSTINA

A equipe veterana dos asso-
ciados do XI de Agosto, que trei-
na e disputa amistosos nas tar-
des de sábado, no Estádio “Dr.
Gualter Nunes”, promoveu ação
social no último dia 30, com a
entrega de roupas e alimentos
ao Departamento de Assistên-
cia Social de Tatuí. As doações
foram feitas pelos atletas e diri-
gentes da equipe agostina que,
naquela data, enfrentou amisto-
samente o Casi (Itapetininga) e
o Boituvense (Boituva).

A intenção é realizar esse
tipo de ação pelo menos uma
vez por mês e auxiliar entidades
e famílias necessitadas de Tatuí.
Em breve, os associados deve-
rão colaborar na edição 2015 da
“Campanha do Agasalho”, de-
senvolvida pelo Fundo Social de
Solidariedade. Após os jogos e
doações, os jogadores partici-
pam sempre de uma confrater-
nização, onde saboreiam um
prato típico preparado pelo “chef”
Josenilton.

Entrega de roupas e alimentos
ao Departamento de Assistência
Social.

COPA RÁDIO NOTÍCIAS
APRESENTA TRÊS JOGOS
NO ESTÁDIO “ITATIBÃO”

Neste fim de semana, no
Estádio “Itatibão”, do Clube de
Campo, três jogos irão movimen-
tar a “15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí. Nesta
sexta-feira (12), às 19h30, pelo
grupo “A” da categoria super ve-
teraníssima, se enfrentam Clu-
be de Campo x Gepav. O time do
Clube estreia na competição e o
Gepav busca sua segunda vitó-
ria. No primeiro jogo, disputado
em 3 de maio, derrotou o Jardins
F.C. por 2x0.

No domingo (14), a partir das
9 horas, haverá rodada dupla.
Na primeira partida, pelo grupo
“B” da categoria veteraníssima,
se enfrentam Clube/Áz de Ouro x
Associados do Clube. Em se-

guida, pelo grupo “C” da catego-
ria veterana, jogam Ressaqui-
nha x Santa Cruz. Todas as par-
tidas têm entrada franca e a ro-
dada de domingo deverá ser
transmitida ao vivo pela equipe
esportiva da Rádio Notícias AM,
sintonizada em 1530 kHz.

Resultados  – No domingo
(7), também no Estádio do Clu-
be de Campo, a equipe dos As-
sociados do Clube goleou o
Santa Cruz por 4x0 em partida
válida pelo grupo “B” da catego-
ria super veteraníssima. Baiano
(3) e Joaquim marcaram os gols
da vitória. No segundo jogo, pelo
grupo “B” da categoria veterana,
Ressaca e São Martinho empa-
taram sem abertura de conta-
gem.


