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Com esta foto, retirada dos álbuns do amigo e historiador es-
portivo Cláudio Aldecir, prestamos homenagem ao craque Pau-
linho Romualdo, falecido na semana passada. A imagem, clicada
no início dos anos 70, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, em Tatuí,
mostra um combinado agostino, reunindo atletas de três gera-
ções, inclusive alguns bicampeões de futebol do interior do es-
tado em 1957/58, que atuaram ao lado de Paulinho, como Netinho
Rudi, Sato e Paias. Nesta fotografia, Paulinho aparece em pé, na
ponta direita, vestindo a camisa do clube que sempre defendeu
com muito orgulho e carinho. A escalação é esta: em pé, da es-
querda para a direita, vemos Arquimedes Araújo, Eraldo Medeiros,
Preto, Chico Fiusa, Simeão Sobral, Dionísio de Abreu, Armandinho
e o agora saudoso Paulinho Romualdo. Agachados, na mesma
ordem, estão Pira, Netinho Rudi, Sato, Paias, Zé Gaiola e Taliba.
E lá se vão 45 anos...

JUDÔ É TETRACAMPEÃO NOS JOGOS REGIONAIS

Judocas comemoram tetracampeonato nos Jogos Regionais de
Jundiaí.

Técnicos Marcos e Bruno, do
judô, no alto do pódio.

Fernanda Drumond, destaque da
natação paraolímpica.

Atletas da capoeira exibem medalhas conquistadas nos Regionais
2015.

Equipe de biribol de Tatuí, terceira colocada nos Regionais.

O judô masculino de Tatuí
sagrou-se tetracampeão na 59ª
edição dos “Jogos Regionais”,
que ocorrem até sábado (11),
em Jundiaí. Sob o comando de
Bruno Santi e Marcos Pires, esta
modalidade foi campeã por equi-
pes e nas disputas individuais
da 2ª Divisão, somando um total
de 96,5 pontos. Os técnicos, por
sinal, alcançaram um feito inédi-
to, ao conquistar o título pela
quarta vez, de forma consecuti-
va.

No katá, a dupla formada por
Vinícius Erschov e Roberto
Albanese trouxe medalha de
ouro. Tatuí também trouxe ouro
nas categorias ligeiro (Cristian
Cesário), leve (Bahjet Rassem),
meio pesado (Renato Fiori Ra-
mos) e absoluto (Wilson Caldei-
ra). A cidade ganhou ainda me-
dalhas de prata nas categorias
super ligeiro (Luís Miguel Silva)
e meio leve (Rogério Gonçalves
Batista) e bronze na categoria
médio (Paulo Henrique Concei-
ção). Além disso, o judô mascu-
lino recebeu o troféu de cam-
peão.

O judô feminino terminou os
Jogos Regionais em 5º lugar,
com 46,5 pontos, e também con-
quistou medalhas. No katá, a
dupla composta por Flávia Nao-
mi Ando e Carine Gabriele Oli-
veira ganhou medalha de ouro. A
cidade conquistou ainda meda-
lhas de bronze nas categorias
meio leve (Carine Gabriele Oli-
veira), médio (Flávia Naomi An-
do) e pesado (Lorraine Nicole
Ribeiro).

Natação paraolímpica
também é campeã

A natação feminina paraolím-
pica de Tatuí também ganhou o
título dos Jogos Regionais, com
três medalhas de ouro conquis-
tadas pela atleta Fernanda
Rodrigues Machado Drumond.
Ela competiu na classe “S-9” e
se sagrou campeã nas provas
de 100 metros nado livre (tempo
de 2.38.76), 100 metros nado
costas (tempo de 3.38.59) e 50
metros nado livre (tempo de
1.12.61).

Capoeira feminina
no alto do pódio

A equipe feminina de capoei-
ra encerrou sua participação nos
Jogos Regionais no alto do pó-
dio, com 25 pontos e duas me-
dalhas de ouro. Elas foram con-
quistadas pelas atletas Josele-
ne Pires, na categoria meio leve,
e Rafaele Breves, na categoria
peso médio. A atleta Rafaela de
Oliveira Teodoro ainda trouxe
medalha de prata na categoria
peso médio. Já a capoeira mas-
culina terminou a disputa em 4º

lugar, com 17 pontos e duas me-
dalhas. Antonio Carlos Lablak
de Oliveira ganhou ouro na cate-
goria pesado e Adenilson Fer-
reira da Silva conquistou bronze
na categoria meio pesado.

Bronze no biribol
Outro resultado importante

foi obtido pela equipe masculi-
na de biribol de Tatuí, que con-
quistou a medalha de bronze. O
site oficial dos Jogos Regionais
informa ainda que a cidade en-
cerrou sua participação nas da-
mas em 7º lugar e natação mas-
culina em 6º lugar. Até a terça-
feira (7), Tatuí ocupava a primei-
ra colocação na classificação ge-
ral da 2ª Divisão, com 55 pontos.
Santana do Parnaíba aparecia
em 2º lugar, com 47 pontos, e
Itararé ocupava a 3ª colocação,
com 46 pontos. A expectativa a-
té o término da competição em
Jundiaí era de aumentar o nú-
mero de medalhas, especial-
mente através do atletismo e
karatê, modalidades esportivas
que sempre trazem bons resul-
tados para Tatuí.

JUDOCA GANHA MEDALHA
NOS JOGOS DA JUVENTUDE

A judoca Pâmela Cristina dos
Santos Silva (foto) conquistou
medalha de prata na final esta-
dual dos “Jogos Abertos da Ju-
ventude”, disputados na cidade
de Pirassununga, no período de
18 a 27 de junho. Pâmela foi vice-
campeã na categoria super li-
geiro. Esta competição, que reú-
ne atletas de diferentes municí-
pios do estado, é promovida pela
Secretaria Estadual de Espor-
tes, Lazer e Juventude. Tatuí tam-
bém foi representada por Felipe
Augusto Ribeiro da Silva no atle-
tismo, mas ele não subiu ao pó-
dio.

FALECE LATERAL BICAMPEÃO
DO ESTADO PELO XI DE AGOSTO

Na sexta-feira (3), faleceu em
Tatuí, aos 85 anos, o lateral Pau-
lo Romualdo, conhecido ainda
como “Paulinho Macarrão”, bi-
campeão amador de futebol do
interior do Estado de São Paulo,
defendendo a equipe do XI de
Agosto nos anos de 1957/58. É
o maior título do futebol agostino
e também de Tatuí, lembrado a-
través de duas estrelas doura-
das dispostas acima do distinti-
vo do XI nos atuais uniformes do
clube.

No ano de 2007, por ocasião
do cinquentenário dessa con-
quista, Paulinho Romualdo foi
homenageado, juntamente com
os companheiros bicampeões,
através de uma confraternização
organizada pela equipe de es-
portes da Rádio Notícias AM e
direção da Associação Atlética
XI de Agosto. E até pouco tempo
atrás, Paulinho marcava presen-

Paulinho Romualdo quando a-
tuava pelo XI .

ça nos estádios tatuianos, sem-
pre com muita simpatia, para
assistir jogos do XI, sobretudo
nas categorias da “Copa Rádio
Notícias”. Seu corpo foi velado e
sepultado no final da tarde da úl-
tima sexta.
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Copa Rádio Notícias:

CLÁSSICO TERMINA EMPATADO
NA “TOCA DO LEÃO”

No domingo (5), o Estádio
“J.R. do Amaral Lincoln”, conhe-
cido como “Toca do Leão”, rece-
beu o clássico entre São Martinho
x XI de Agosto pelo grupo “B” da
categoria veterana, dentro da
“15ª Copa Rádio Notícias de Fu-
tebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí. A par-
tida terminou empatada por 1x1,
gol de Robson para o XI e Renato
para o São Martinho.

Na outra partida desta roda-
da, pelo grupo “A” da categoria
super veteraníssima, o Clube de
Campo goleou o Jardins Fute-
bol Clube por 7x2. Fio (3), Almir

(2), Gaspar e Oscar balançaram
as redes para o Clube de Cam-
po e Luís Rosa e Zé Elias des-
contaram para o Jardins.

O campeonato segue neste
domingo (12), a partir das 9 ho-
ras, no Estádio “Itatibão”, do Clu-
be de Campo, com rodada du-
pla. No primeiro jogo, pela cate-
goria veteraníssima, jogam As-
sociados do Clube x XI de Agos-
to, e depois, pela categoria vete-
rana, é a vez de Ressaquinha x
Clube de Campo. A rodada tem
entrada franca e será transmiti-
da pela Rádio Notícias AM, sinto-
nizada em 1530 kHz.

HORIZONTAIS:
1- (Jacques ...) Ministro da

Defesa – Governanta – Depois
de. 2- Entorpecente – (... Góes)
Uma atriz – Varredor de ruas. 3-
Achar graça – (Minas e ...) Um
ministério – Interjeição: can-
saço. 4- Ali – Pouco sólido –
Fruto seco que muitas pesso-
as consomem nas ceias de
fim de ano. 5- Modo, maneira –
cidade cearense. 6- (... Maciel)
Ex-senador – (... Amorim) Ex-
ministro da Defesa – Distribui-
dora da Petrobrás. 7- (... Morelli)
Bispo emérito da Diocese de
Duque de Caxias/RJ – Elemen-
to químico radioativo – Satélite
da Terra. 8- Capital
escandinava – Sova – (...
Chagall) Pintor russo que vi-
veu e morreu na França. 9-
Apelido feminino – (... Luciano)
Um jogador de futebol – (...
Potter e a Câmara Secreta) O
segundo filme do bruxinho de
muito sucesso na literatura.
10- Está bem! – Nome da Re-
pública Democrática do Congo
de 1971 a 1997 – (.. Starr) Um
dos Beatles. 11- (... Stevens)
Cantor de baladas – (Euclides
da ...) Escritor da obra-prima,
“Os Sertões”. 12- Fingir-se de
– Tristeza – (Santa ...) O
Vaticano. 13- Divisão do ano –
(Direitos ...) Defendido pela
OAB – Viaduto de São Paulo.
14- Aumento de preços – (... de
Ternura) Filme com Shirley
MacLaine – Soltar a voz (ave).
15- Fiel – Golfo da Arábia –
Capital do Canadá.

HORIZONTAIS:  1- Santos,
Parreira. 2- Areal, arre!, idem.
3- Dior, Amorim, OAB. 4- Dendê,
afinar, Li. 5- Ás, OLP, ego, oa. 6-
Ereto, Duran. 7- Sem, aça,
Robert. 8- Herança, durante. 9-
Exígua, Raí, Era. 10- Novas,
Ronda. 11- AL sob, ovo, ou. 12-
Ir, ironia, Artur. 13- Que, ufania,
dose. 14- Uivo, ilha, tenaz. 15-
Emaciado, Câmara.

VERTICAIS:
1- (Disney ...) Mundo mági-

co situado em Orlando, nos
EUA – Grupo de arbustos –
Doença. 2- Antiga via romana –
A base da cozinha italiana –
Jogador fora-de-série a quem
Robinho foi comparado. 3-
Raça de gado – A prisão das
feras – (Humberto ...) Senador
do Pernambuco. 4- Enlace –
Metal muito usado na indústria
– Interjeição: imita pancada –
Sigla de Alagoas. 5- (...
Veríssimo) O autor do roman-
ce “Clarissa” – (AI ...) Grupo que
luta pela libertação da Palesti-
na. 6- Um jogador de futebol –
Pequeno pássaro – Arrulho. 7-
Enxuto – (...-Negro) O Flamengo
– Sigla do Museu de Arte Mo-
derna. 8- Medonho – Mal dos
dentes – Uma fruta. 9- (... Ryan)
Atriz do filme “Cidade dos An-
jos” – (... Malan) Ex-ministro da
Fazenda – Tubo. 10- Parte de
uma ópera – Mulher bíblica –
Que tem a pele como a do sapo.
11- Comunicado – Canções
patrióticas. 12- Prata, em quí-
mica – Reflexão de um som –
Choradeira sem motivo – Um
partido político. 13- (... Hartung)
Governador do Espírito Santo –
Ampla – Órgão de informações
dos Estados Unidos. 14- Que
perdeu o pai ou a mãe ou os
dois – Animal que é o símbolo
da ignorância – (Bernard ...)
Escritor irlandês, autor da peça
“Pigmalião”. 15- Sinhá – (...
Balabanian) Uma atriz – Um
estado brasileiro.

VERTICAIS: 1- Saddam,
Henrique. 2- Áries, sexo, ruim.
3- Néon, deriva, Eva. 4- Tardo,
Magali, oc. 5- Ol, ele, Nus, Ru.
6- Praça, Sofia. 7- Ama, Eça,
Ronald. 8- Profeta, Robinho. 9-
Arrigo, Dan, aia. 10- Reino, ru-
ído. 11- MA, dor, Ava, ta! 12- Ei!,
roubar, Ordem. 13- Ido, Are-
nas, tona. 14- Real, arte, ou-
sar. 15- Ambiente, pureza.


