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 KUNG FU

Campeonato de Kung Fu é realizado na EMEF Guanabara

Foi realizado no últi mo domingo, 
3 de dezembro, um campeonato de 
Kung Fu organizado pelo professor 
David Márcio de Albuquerque, que 
dirige a Escola de Artes Marciais 
Carvalho Branco. A competi ção foi 
realizada na quadra da EMEF Jardim 
Guanabara.

O evento reuniu alunos de três 
projetos sociais coordenador por 
David (Projeto Novo Mais Educação, 
na EMEF Jardim Guanabara; Projeto 
Elenir de Albuquerque de Artes Mar-

ciais e Projeto Jovens da Igreja Pres-
biteriana), alunos da Escola Carvalho 
Branco; professores de Judô, Sifus, 
além do Mestre Adriano Campos, de 
Igarapava.

Presti giaram o evento a secretária 
da Educação, Valdinéa Rodrigues de 
Sousa Borba; o secretário de Espor-
tes, Márcio Antônio Macedo Mello; 
a diretora e vice-diretora da EMEF 
Jardim Guanabara, Célia Machado 
e Elen Germano e a vice-diretora 
da EMEF Rosa de Lima, Ana Maria 
Pimentel.

IMPORTÂNCIA DO EVENTO
A prefeita Adriana Quireza Jacob Lima Machado elogia a 

organização do evento. “Parabenizo o professor de Kung Fu, 
David Márcio de Albuquerque, pela realização desse evento, 
que é uma importante ferramenta para inserir crianças e jo-
vens no mundo do esporte. Também, não poderia deixar de 
agradecê-lo pela iniciati va de realizar esse trabalho voluntário 
de qualidade, com nossos jovens”. 

“À EMEF Jardim Guanabara, também parabenizo pelo esfor-
ço e empenho na realização do evento. Aos alunos e a todos 
parti cipantes, meu reconhecimento pelo desempenho, para-
béns e muito sucesso em suas caminhadas”, conclui prefeita.



 FUTEBOL

XVIII Torneio Aberto de Tênis é realizado no Ituverava Tênis Clube
Após a partida final ter sido 

adiada devido ao mau tempo, 
chegou ao fim a XVIII edição do 
Torneio Aberto de Tênis. O evento 
que teve início dia 25 novembro, 
foi aberto ao público e disputado 
no Ituverava Tênis Clube.

O torneio, que já se tornou tra-
dição na cidade, recebeu cerca 135 
tenistas de ambos os sexos e de 
todas as idades, de 21 cidades, da 
Alta Mogiana, de Ribeirão Preto, 
Serrana, Jaboticabal, Presidente 
Prudente, São Paulo, Passos, Ara-
guari e Uberlândia.

A competição foi promovida 
pelo Ituverava Tênis Clube, e orga-
nizado pelo diretor do clube, Wilson 
Ferreira de Souza, pelo professor 
Diego Silveira Silva, com o apoio 
da Unimed Norte Paulista, Usina 
Alta Mogiana, Colégio Objetivo, 
Tom Café e Comercial Mendonça, 
dos médicos Maurício Silveira Tel-
les e Gonçalves Aparecido Dias e 
do engenheiro e coordenador da 
United Phosphorus Limited (UPL), 
Márcio Carvalho.

Bons resultados
Ituverava mais uma vez, marcou 

presença no evento com vários 
atletas, garantindo ótimos resul-
tados e vários lugares no pódio. 
São eles: Lucas Nicolino, campeão 
na Categoria 14 a 16 anos; Fer-
nando Bueno, vice-campeão na 
Categoria 35 a 44 anos A; Gustavo 
Barrachi, campeão na Categoria 45 
a 54 anos Masculino; Nilson, vice-
-campeão na Categoria Principian-
te acima de 15 anos Masculino, e 
Sara Teoro, campeã na Categoria 
Feminino Livre.

As tenistas Cláudia Chaibub e 
Fernanda Romano foram campeãs 
e destaques na categoria Duplas 
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Feminino. Na Categoria Duplas 
Mista, Sara Teoro deixou mais uma 
vez sua marca, conquistando o 
vice-campeonato, ao lado de Lucas 
Nicolino.

Prêmios
O vencedor da Categoria Es-

pecial, que faturou o prêmio no 
valor de R$ 1.000, foi o francano 
Maurício Marques, o vice-campeão 
foi Rafael Toledo, da cidade de 
Orlândia. 

De acordo com o professor Wil-
son Ferreira de Souza, o torneio 
surpresa as expectativas a cada 
edição. “O XVIII Aberto de Tênis 
desse ano, foi magnífico, pois além 
de participantes de atletas da re-
gião, também recebemos tenistas 
que vieram de longe”, comemora. 

“Eles ouviram comentários mui-
to positivos sobre a nossa cidade 

e da organização dos torneios e 
decidiram conhecer. Eu e os demais 
organizadores, estamos muito 

Agradecimento

felizes com o resultado e com o 
elevado nível dos participantes”, 
afirma Ferreira.

“Agradeço a todos os atletas 
que compareceram e prestigia-
ram o torneio, dando o seu me-
lhor dentro de quadra, e contri-
buindo para que realizássemos 
um torneio competitivo e praze-
roso”, agradece.

“Também agradeço as em-
presas Casa do Encanador, 
Garoa Materiais Elétricos e 

Iluminação, Hidro Paulo, Su-
per Clean, Limpar, Laço Forte, 
Casa do Produtor, Oficina da 
Comunicação, Açougue Cen-
tral e ao Aníbal Campos Bar-
bosa (“Bill”) e Edvar Leite, que 
apoiaram e colaboraram para a 
realização do evento”, agradece 
o professor Wilson Ferreira de 
Souza.



 FUTEBOL
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Oficina do Geraldinho goleia na final e conquista Copa Tomé Fiin
A Oficina do Geraldinho/Laço 

Forte/Mega Real sagrou-se campeã 
da Copa “Tomé Fiin Nunes”. Em due-
lo eletrizante, no último domingo, 3 
de dezembro, a equipe conquistou o 
título após golear a CJA Pneus/Bar 
do Japão/Markim do Sindicato por 
3 a 0. Os gols foram assinalados por 
Luciano Bichim.

A conquista veio após uma ex-
celente campanha, com quatro 
vitórias em seis jogos, um empate e 
apenas uma derrota. Após a parti-
da, as equipes finalistas receberam 
troféus e medalhas. 

Além do troféu de campeã, a 
Oficina do Geraldinho ainda levou 
para casa, o título de melhor arti-
lheiro do campeonato, concedido a 
Luciano Bichim, com cinco gols e o 
de goleiro menos vazado, conquis-
tado por Wilder Geromão. O goleiro 
Pedro, responsável pela defesa da 
Fabrício Gás/Posto Chão Preto/
Trutas Delivery foi eleito a grande 
revelação do campeonato. 

A Oficina do Geraldinho disputou 
a Copa “Tomé Fiin Nunes” com os 
atletas: Wilder Geromão, Vandi-
nho, Rodrigo Fubá, Niquinha, Igor, 
Geraldinho, Gustavo Capa, Wagner 
Gerente, Branco Vera, Renato SAAE, 
Jefinho Canhoto, Lucas do João, Lu-
ciano Bichim, Nilder e Leonel Ítalo.

Campeonato
A Copa “Tomé Fiin Nunes foi 

disputada no campo do Futuro 
Clube dos Comerciários de Ituve-
rava – antiga AABB e homenageou 
o comerciante e grande esportista 
Eurípedes Nunes de Oliveira (“Fiin”) 
e também seu pai, o saudoso Tomé 
Nunes de Oliveira.

O campeonato foi organizado 
pelos amigos Ronaldo Meneghini 
de Oliveira, Almir Benedito Pereira 
da Rocha, Carlos Gustavo Pires de 

Almeida (“Capacete”) e Geraldo 
de Oliveira (“Geraldinho da Ofici-
na”), com o apoio do presidente do 
Sincomerciários, Marçal Advíncula 
Joazeiro e das empresas que dão 
nomes às equipes.

Participaram da competição as 
equipes: CJA/Bar do Japão/Markim 
do Sindicato; Fabrício Gás/ Trutas 
Delivery/Chão Preto; Casa Limpeza/
Help Informática/Jornal O Progresso 
e Oficina do Geraldinho/Laço Forte/
Mega Real.

Missão cumprida
Um dos organizadores do evento, 

Ronaldo Meneghini de Oliveira fa-
lou sobre o campeonato. “Estamos 
muitos satisfeitos com o resultado 
da Copa Tomé, pois conseguimos 
concluir com êxito, tudo que nos 
propomos a fazer, o que inclui pro-
mover um campeonato prazeroso e 
bem organizado, isento de confusões 
ou qualquer outro imprevisto que 

pudesse atrapalhar o seu bom an-
damento”, afirma.

 ““Contamos com uma arbitragem 
excelente e mesmo sendo disputado 
nas manhãs de domingo, recebíamos 
um número expressivo de torcedores 
a cada rodada, o tornava a compe-

tição ainda mais interessante. Pa-
rabenizo as duas equipes finalistas, 
em especial a Oficina do Geraldinho, 
pois ambas lutaram e deram o seu 
melhor dentro de campo e, por isso, 
são merecedoras dessa conquista”, 
conclui Meneghini.

O futebolista Eurípedes Nunes de Oliveira (“Fiin”), homena-
geado na Copa Tomé também comemorou o sucesso da com-
petição. “Gostei muito do campeonato e, por ser um grande 
amante do futebol, estou muito satisfeito que a competição 
tenha transcorrido de uma maneira tão bonita e tão amigável, 
entre os participantes”, destaca, 

“Foi espetacular ter tido o prazer de acompanhar essa dis-
puta e por ter sido privilegiado, em receber essa homenage-
am junto ao meu pai. Dedico essa homenagem aos atletas e 
comissão técnica, que se empenharam e se preocuparam em 
apresentar o seu melhor dentro de campo. Parabéns a todos 
os envolvidos. É uma pena que chegamos ao fim, no entanto, 
tenho a certeza que logo haverá novas competições para ale-
grar os nossos domingos”, completa Fiin.

Homenageado
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 FUTEBOL

Oficina do Geraldinho goleia na final e conquista Copa Tomé Fiin
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 FUTSAL

Engenharia Mecânica vence Campeonato Interclasse da FFCL

Os alunos do curso Engenharia 
Mecânica – 2º ano, conquistaram 
no último sábado, 2 de dezembro, o 
troféu do 1ª Campeonato Interclasse 
de Futsal da FFCL. A equipe derrotou a 
Administração – 2º ano pelo placar de 
5 a 3, em decisão disputada no Cen-
tro Poliesportivo “Alexandre Miguel 
Bueno”, da Fundação Educacional de 
Ituverava (FEI).

O evento foi organizado pelo 
Diretório Acadêmico do curso de Ad-
ministração e de Ciências Contábeis 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL).

Troféus e medalhas
 No final, as equipes campeã e 

vice-campeã receberam troféus e 
medalhas. Além do título, a equipe da 
Engenharia Mecânica também levou 
o prêmio individual de goleiro menos 
vazado, concedido a Leonardo Sales. 
Já a equipe da Administração teve o 
atleta Thales Santos, como o artilheiro 
do campeonato.

Semifinal
Antes, na semifinal, a equipe Enge-

nharia Mecânica se classificou para a 
final, ao bater por 7 a 6 a Engenharia 
Civil – 2 º ano. Já a Administração se 
garantiu na disputa final pelo título, 
ao aplicar a goleada de 13 a 6, sobre 
a equipe da Engenharia Mecânica – 
4º ano.

Equipes 
O campeonato contou com a participação de seis equipes, representan-

do alguns cursos da instituição de ensino superior, que é mantida pela FEI. 
Foram elas: Administração – 2º ano, Técnico em Segurança do Trabalho, 
Engenharia Mecânica – 2º ano, Engenharia Mecânica -  4º ano, Ciências 
Contábeis e Engenharia Civil – 2º ano.  Com entrada franca, os jogos estão 
sendo disputados desde 18 de novembro.
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 FUTEBOL

Campeonato Amador de Futebol de 
Campo 2017/2018 continua acirrado

A bola rolou domingo, 3 de 
dezembro, e mais duas partidas 
movimentaram o Campeonato 
Amador 2017/2018 de Fute-
bol de Campo, que está sendo 
disputado no Campo “Cleso 
Barbosa da Silva”, do Ginásio 
Municipal de Esportes “Orlando 
Seixas Rego”.

Na primeira partida da ma-
nhã, a equipe da Cohab venceu 
por por 3 a 2 o Nosso Teto. 
Carlos César da Silva (2) e Wil-
son Gonçalves marcaram para 
Cohab, e Michel Luís Lopes di-
minuiu para o Nosso Teto.

Na sequência, o Indepen-
dente e São Benedito, também 
fizeram uma partida bastante 
equilibrada, e que terminou 
empatada em 1 a 1. Marcos 
Antônio marcou pelo Indepen-

4ª rodada do Campeonato Amador 2017/2018 

Dia: 10 de dezembro -  Domingo

Primeira partida

Hora: 14h30 

Guerreiros x Nosso Teto

Segunda partida

Hora: 16h30 

Vila São Jorge x Benedito Trajano Borges

dente e Lucas Messias para o 
São Benedito. 

Quarta rodada
Acontece neste domingo, 10 

de dezembro, a quarta rodada 
do Campeonato Amador.  As 
equipes Guerreiros e Nosso 
Teto se enfrentam às 14h30, e 
na sequência, jogam Vila São 
Jorge e Benedito Trajano Borges, 
às 16h30.

Organização
O evento está sendo promovi-

do pela Prefeitura de Ituverava, 
através da Secretaria Municipal 
de Esportes, em parceria com 
o vereador Everaldo Machado 
Dias “He-Man”, e homenageia o 
médico ginecologista Dr. José de 
Moura Jorge. Serão 12 rodadas, 
com duas partidas por domingo, 

às 14h30 e às 16h30.

Equipes
Dez equipes estão divididas 

em dois grupos.  Grupo A: Be-
nedito Trajano Borges, Indepen-
dente, Vila São Jorge, São Bene-
dito da Cachoeirinha e Unidos.  

Grupo B: Cohab, Sociedade Es-
portiva Guanabara, Nosso Teto 
e Guerreiros Guanabara.

As três equipes melhores 
colocadas receberão taças e me-
dalhas, assim como o artilheiro, 
o goleiro menos vazado, o atleta 
revelação e a equipe fair play. 
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 FUTEBOL

Prêmio Brasileirão define 
seleção do campeonato

A noite da última segunda-feira, 
4 de dezembro, foi realizada a festa 
da CBF, quando foram conhecidos 
os jogadores que integram a sele-
ção do Campeonato Brasileiro de 
2017. 

A seleção escolhida por jorna-
listas e profissionais do futebol foi: 
Vanderlei (Santos); Fagner (Corin-
thians), Balbuena (Corinthians), 
Geromel (Grêmio) e Guilherme 
Arana (Corinthians); Bruno Silva 
(Botafogo), Arthur (Grêmio), Her-
nanes (São Paulo) e Thiago Neves 
(Cruzeiro); Henrique Dourado 
(Fluminense) e Jô (Corinthians). 
O prêmio de melhor técnico ficou 
com Fábio Carille (Corinthians).

O goleiro Vanderlei, bastante 
elogiado por torcedores (inclusive 
de outros times), foi considerado 
o melhor do campeonato. Fagner 

Artilheiro
Artilheiro é o que não falta para essa seleção. Por isso, os dois 

goleadores do campeonato estão presentes. Henrique Dourado e Jô 
marcaram 18 vezes cada, e se somados teriam marcado mais gols 
que o Avaí. Os dois centroavantes também voltaram ao palco para 
receber o prêmio de maiores goleadores da competição.

E, para comandar todas as estrelas que integram a seleção brasi-
leira, nada mais justo que seja o campeão brasileiro, invicto por todo 
o primeiro turno e o escolhido como técnico revelação: Fábio Carille.

Corinthians domina seleção do Brasileiro e tem quatro jogadores entre os melhores

é constantemente lembrado pelo 
treinador da Seleção, pois é um 
jogador da confiança de Tite. 

Na outra lateral está outro 
corintiano: o jovem Guilherme 
Arana, que está de saída para o 
Sevilla-ESP. A dupla de zaga conta 
com outro defensor do campeão 
brasileiro: o paraguaio Balbuena 
e também com o gremista Pedro 
Geromel.

No meio de campo, nenhum dos 
jogadores é do Corinthians, mas 
todos são de times diferentes. Ar-
thur (Grêmio), também vencedor 
do prêmio de revelação e Bruno 
Silva, que está de saída do Bota-
fogo, foram os volantes. Os meias 
foram os veteranos Hernanes, do 
São Paulo - também premiado com 
o gol mais bonito -, e Thiago Neves, 
do Cruzeiro.


