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Sensação de dever cumprido e um semblante de 
muita emoção e alegria no rosto. Foi assim que a 
brusquense Graziela Tomasi Bertolini encerrou sua 

primeira participação no Ironman Full Florianópolis, após 
12h58min de prova, no último domingo de maio.

De quebra, ela entrou para a história ao ser a primeira 
mulher de Brusque a realizar a distância de 3800 me-
tros de natação, 42.2km de corrida e 180.2 de ciclismo 
e, acima de tudo, realizou um sonho ao lado de outros 
companheiros da Atribrusque, inclusive o marido, Rafael 
Bertolini. Entre alguns que já competiram e outros que 
participaram pela primeira vez, todos esperavam há mais 
de dois anos por essa prova.

Com 38 anos, a parapsicóloca destaca a felicidade de con-

cluir o trajeto. As cerca de 14 horas projetadas foram reali-
zadas em menos de 13, num dia que jamais sairá da memó-
ria da brusquense. “Estar lá é uma energia incrível. Me senti 
muito feliz. É um negócio que só quem faz sabe, por isso que 
treinamos tanto para estar lá. Difícil explicar em palavras, 
tem que viver pra sentir”, comenta Grazi, ainda demons-
trando muita emoção pelo feito vivido recentemente.

Ela diz que tudo ocorreu como planejado, dentro do 
que esperava de seu desempenho pessoal. A apreensão 
com a chuva que esteve ao lado da atleta durante toda 
a prova não foi um problema diante sua determinação 
e perseverança para concluir o desafio. “Me senti mais 
tensa no pedal; e na corrida que consegui curtir a prova de 
verdade. A corrida acontecia em quatro voltas de mais ou 

menos 10 quilômetros na avenida dos Búzios”, conta. “A 
cada volta a gente passava por um trecho de uns 2 quilô-
metros com muita gente torcendo, aplaudindo, e isso dá 
a maior força”, relembra. “A presença de alguns amigos, 
que mesmo naquela chuva estavam lá torcendo foi algo 
muito emocionante”, finaliza a triatleta.

Além de Grazi e Rafael Bertolini, representaram Brus-
que no Ironman Florianópolis os atletas Charles Dadam, 
Jeferson Lana, Cid Bauer e André Montibeller. Esse últi-
mo, além de competir, foi o responsável por treinar al-
guns dos atletas brusquenses. Manuela Bertolini, filha de 
Grazi, correu no Ironman Kids.

Seis atletas representaram a cidade de Brusque no Ironman Florianópolis -  Foto: Divulgação

Atleta de Brusque é a primeira mulher a realizar 
o Ironman Full Florianópolis

Emoção e superação
Atletismo | Triatlo
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O maior evento off-road da América 
Latina volta ao calendário brus-
quense a partir de 15 de junho. A 

cidade de Brusque será novamente palco 
da Fenajeep numa edição recheada de ex-
pectativa após a retomada da competição 
depois da pandemia do corona vírus.

Conforme o presidente do Brusque Jeep 
Clube e da Comissão Organizadora, Rafain 
Walendowsky, tudo foi feito em tempo 
recorde para que o retorno do evento seja 
um sucesso. “Temos uma paixão muito 
grande pela festa e por tudo que ela traz e 
representa para a cidade. Isso mexe mui-
to com a gente. Não temos dúvida de que 
será um grande evento”.

A expectativa, segundo Walendowsky, 
é de recorde de público na 28ª edição. 
A Fenajeep começa quarta (15), às 17h, 
com hasteamento da bandeira nacional. 
Posteriormente ocorre a cerimônia de 
abertura e do Salão Off-road, com entrada 
franca para o primeiro dia de evento. Já 
as corridas iniciam na quinta e vão até 
o domingo (19), com diversas atrações 
durante os quatro dias de festa.

UTV’s serão novidade
Uma das novidades dessa edição serão 

os UTV’s, “uma modalidade que está cada 
vez mais forte no mundo “off-road”, con-
forme destaca Rafain Walendowsky. O di-
retor de provas, Claudiomir Reitz, o Kiko, 
explica que o UTV vem copiando uma ca-
tegoria indoor, e será uma categoria úni-
ca, sem considerar a potência.  “Será um 

circuito de pouco mais de 30 segundos em 
que os pilotos fazem essa prova um contra 
o outro, contra o relógio”, diz.

  
Passeio Radical

No Passeio Radical, Cristian Noldin, di-
retor de prova, comenta que, para este 
ano, a expectativa é de contar com 70 
jeeps que vão percorrer as belezas natu-
rais de Brusque, Nova Trento e região, em 
meio a bastante lama e obstáculos. “O 
pessoal vai gostar bastante”, afirma. “A 
Fenajeep a gente diz que tem diversas et-
nias né, pessoal que gosta de velocidade, 
de obstáculos maiores, que seria na pista 
de desafio, depois tem as camionetes ori-
ginais que estão crescendo muito no mer-
cado 4×4, que é o Expedition, e a parte que 
me cabe que é o Radical, que queremos 
fazer um trajeto bem legal para relembrar 
o passado da Fenajeep”, explica.

Salão Off-road
Outra grande atração da Fenajeep é o 

Salão Off-Road. Segundo Valzete Wa-
lendowsky serão 70 expositores. “Quem 
tem loja e quer lançar novidades espera a 
Fenajeep. E quem quer comprar também 
espera muitas opções e variedades”, co-
menta. “O Brasil inteiro vem para com-
prar aqui e fazer negócios. Mesmo os que 
tem lojas em outros estados, a primeira 
negociação é aqui, quem sabe a finaliza-
ção lá. Mas sempre o expositor quer lançar 
aqui”, destaca.

Em 2022, serão cinco dias de muita adrenalina e emoção -  Foto: Rafael Baumgartner É a primeira edição após dois anos de pandemia -  Foto: Wesley de Souza

Quarta – 15/06 
17h – Hasteamento da Bandeira
19h – Cerimônia de Abertura 28ª Fenajeep
21h – Encerramento do Salão Off-Road

Quinta – 16/06
8h – Abertura Bilheteria e Estacionamento
10h – Início do Gaiola Cross
10h – Abertura do Salão Off-Road
19h30 – Encerramento do Gaiola Cross
21h – Encerramento do Salão Off-Road

Sexta – 17/06
8h – Abertura Bilheteria e Estacionamento
9h – Início provas Indoor UTV
10h – Abertura do Salão Off-Road
11h30 – Encerramento do UTV
13h – Início do Gaiola Cross
14h – Início do Desafio Fenajeep
18h – Encerramento Desafio Fenajeep
19h30h – Encerramento do Gaiola Cross
21h – Encerramento do Salão Off-Road

Sexta – 17/06
8h – Abertura Bilheteria e Estacionamento
9h – Início provas Indoor UTV
10h – Abertura do Salão Off-Road
11h30 – Encerramento do UTV
13h – Início do Gaiola Cross
14h – Início do Desafio Fenajeep
18h – Encerramento Desafio Fenajeep
19h30 – Encerramento do Gaiola Cross
21h – Encerramento do Salão Off-Road

Sábado – 18/06
8h – Abertura Bilheteria e Estacionamento
8h – Saída do Passeio Radical
8h30 – Saída do Passeio Expedition
9h – Início do UTV
9h30 – Início Rally Fenajeep
10h – Abertura do Salão Off-Road
10h – Início Desafio Fenajeep
11h30 – Encerramento do UTV
13h – Início do Jeep Cross

16h – Encerramento do Jeep Cross
16h30 – Início do Gaiola Cross
18h – Encerramento Desafio Fenajeep
19h30 – Encerramento do Gaiola Cross
21h – Encerramento do Salão Off-Road

Domingo – 19/06
8h – Abertura de Bilheteria e Estacionamento
9h – Início do UTV
10h – Abertura do Salão Off-Road
10h – Início Desafio Fenajeep
11h30 – Encerramento do UTV
13h – Inicio do Jeep Cross
15h – Encerramento do Jeep Cross
15h – Encerramento do Desafio Fenajeep
15h30 – Finais do UTV, Gaiola Cross e Jeep Cross
17h – Arriamento da Bandeira
17h30 – Premiação das Categorias
18h – Encerramento da 28ª Fenajeep

(Obs:  o cronograma das atividades internas e externas 
poderá sofrer alterações a qualquer momento, mediante 
necessidade. Fica à cargo da direção de provas reformular 
os horários sem prévio aviso, conforme necessário).

Ingressos – XXVIII Fenajeep:
Quarta-feira, 15/6: entrada gratuita
 Quinta-feira, 16/6: R$ 30
 Sexta-feira, 17/6: R$ 30
 Sábado, 18/6: R$ 40
 Domingo, 19/6: R$ 40
 Passaporte para todos os dias: R$ 70

Demais valores:
R$ 30 Estacionamento carro
R$ 15 Estacionamento moto

IMPORTANTE: Estudantes e idosos pagam meia en-
trada (exceto Passaporte). Crianças até 10 anos a en-
trada é livre.

Confira abaixo a programação completa da Fenajeep 2022

Fenajeep inicia em 15 de junho com diversas atrações

A emoção está de volta
Aventura | Off-road
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Massagista Theobaldo Robinson morre vítima de infarto

Luto no esporte
Personalidades | Luto

O esporte brusquense está em luto. 
Faleceu na tarde de sexta-fei-
ra (3), vítima de um infarto, José 

Theobaldo Robinson de Oliveira. O pro-
fi ssional de 66 anos chegou a Brusque 
em 2003 e foi por muitos anos massagis-
ta do Bruscão, durante a época de vacas 
magras do clube. Em Brusque, também 
desempenhou a função de massagista no 
Clube Atlético Carlos Renaux.

Além disso, Theo, como era carinho-
samente conhecido no meio do esporte, 
também trabalhou em todas as princi-
pais equipes de rendimento da cidade, 
sempre cultivando amigos junto a di-
rigentes e atletas. Atualmente, atuava 
como massagista nos jogos do Brusque 
Basquete e também no Moda Brusque 
Vôlei, além de realizar atendimentos 
particulares.

A perda do profi ssional teve muita re-
percussão na cidade, fazendo com que 
autoridades e entidades desportivas 
se manifestassem. Brusque Basquete, 
Moda Brusque Vôlei, Clube Atlético Car-
los Renaux e o Brusque FC soltaram notas 
lamentando o falecimento. O mesmo fez 
a Federação Catarinense de Basketball. 
Theo, inclusive, estava prestando ser-
viços para a entidade na última semana, 
durante a realização da etapa Regional 

Sul/Sudeste do Campeonato Brasileiro 
de Basquetebol Sub-18 Feminino.

As homenagens não pararam por aí. A 
Prefeitura de Brusque, por meio da Fun-
dação Municipal de Esportes, foi outra a 
lembrar do grande trabalho exercido por 
Theo nestes quase 20 anos. Pelo Legisla-
tivo, o presidente da Câmara, Alessandro 
Simas, lamentou a perda em seu perfi l 
pessoal. “Nosso querido Theo chegou em 
Brusque e conquistou a amizade e o cari-
nho de todos que tiveram a oportunidade 
de conhecê-lo e conviver com ele. Atra-
vés do esporte deixa sua marca, seu le-
gado de amizade e respeito!!”, destacou, 
entre outras palavras.

Theo deixa um irmão e uma irmã. Ele 
não tinha fi lhos. O corpo do profi ssional 
foi velado e sepultado no sábado (4), no 
cemitério Parque da Saudade, em Brus-
que, onde amigos e desportistas pude-
ram prestar a última homenagem.

ESPORTESC •  BRUSQUE • junho DE 2022

Do futebol ao vôlei e basquete; Theo atuou na maioria das principais modalidades de Brusque -  Foto: Divulgação
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TV Brusque.
20 anosao seu lado.
Seguimos firmes no propósito de levar até você informação, cultura e 

entretenimento de qualidade.

Os tempos mudaram, mas nós também mudamos.

Canal 21 NET
www.tvbrusque.com.br

ou baixe o app!

Uma corrida que promete ser um dos 
principais eventos esportivos do ano 
do calendário brusquense. A Santos 

Dumont/EsporteSC Run já está com prati-
camente tudo pronto para surpreender os 
amantes de corrida em Brusque.

A expectativa é tanta que todas as 500 
vagas disponíveis foram preenchidas erca 
de 30 dias de antecedência. A prova vai 
reunir corredores de Brusque e diversas 
outras cidades de Santa Catarina.

Um evento, literalmente, para todos os 

públicos e idades. O evento também con-
tará com a participação dos atletas do pro-
jeto Pernas Solidárias Brusque, que farão o 
trajeto em cadeira de rodas mostrando po-
der de superação e amor pelo esporte.

Além disso, muitas crianças são esperadas 
na corrida kids. Quem ama animais também 
marcará presença na prova de Dog Run. Ha-
verá, ainda, caminhada de 3km e as provas de 
5.8 e 12 quilômetros. O ponto de partida será 
a Sociedade Santos Dumont, com a utilização 
da nova avenida Beira Rio para o percurso.

Histórias de vida
Em meio aos mais de 500 participantes, 

muitas histórias estarão envolvidas, entre 
elas a de Silvana Schlüter, 41 anos. Adep-
ta de musculação e treinos funcionais, a 
corredora de Pomerode agregou junto à 
prática de corrida e, desde então, nunca 
mais parou. “Sempre com orientação de 
um profissional fui evoluindo e seguimos 
em busca de melhores resultados. A minha 
primeira prova foi há 8 anos, 6 quilômetros 
na Corrida Rústica de Pomerode”, conta 

ela, que hoje já coleciona diversos troféus.
Silvana destaca a emoção de participar 

de cada prova, seja corrida de rua ou trail. 
Entre tantas boas lembranças, destaca a 
prova de resistência de 30 quilômetros na 
cidade de Urubici. Atualmente, comemora 
uma sequência de 10 pódios entre cate-
goria geral e por faixa-etária. “Cada prova 
é diferente, trago um pouquinho de cada 
uma na memória e no coração. É indescri-
tível, a emoção, a energia, a superação, a 
conquista”.

Entre a agenda que inclui família e o 
trabalho como técnica em saúde bucal, a 
atleta mantém uma rotina de três a qua-
tro treinos por semana. O foco agora é 
uma boa participação na Santos Dumont/
EsporteSC Run. “A expectativa está exce-

Cada prova é diferente, trago 
um pouquinho de cada uma 
na memória e no coração. 
É indescritível, a emoção, a 
energia, a superação, a conquista
Silvana Schlüte
 Atleta de Pomerode que vai participar da Santos 
Dumont/EsporteSC Run

Santos Dumont/EsporteSC Run será a grande 
atração do esporte brusquense no mês de junho

Emoção e expectativa
Atletismo | Corridas

Atletas treinam para Santos Dumont/EsporteSC Run. Participantes esgotaram as inscrições com cerca de 30 dias de antecedência -  Foto: Murilo Horn/EsporteSC
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Aos 81 anos, me sinto feliz em 
participar. É algo novo e muito 
importante para os meus dias
Raimunda dos Santos
Atleta com mais idade a participar da Santos 
Dumont/EsporteSC Run

Estimulada pelo neto Samuel, Raimunda, 81 anos, será a atleta mais velha a participar da caminhada -  Foto: arquivo pessoal

Silvana Schlüte, de Pomerode, será uma das participantes da Santos Dumont/EsporteSC Run -  Foto: arquivo pessoal

lente. Venho de uma sequência de pódios, 
sem lesão, o que me traz segurança para 
buscar mais um resultado positivo”, diz 
ela, que deve ser um dos grandes desta-
ques da prova em Brusque.

Presença especial
Entre vários atletas e participantes da 

Santos Dumont/EsporteSC Run uma, com 
certeza, chamará a atenção de forma espe-
cial. Aos 81 anos, Raimunda dos Santos será 
a competidora com mais idade a participar 
da corrida. O destaque é que, apenas dois 
dias depois do evento, em 28 de junho, a 
brusquense comemora 82 anos celebrando 
em alto estilo mais um ano de vida.

Criada na roça, Raimunda nunca teve 
um histórico de prática de atividades fí-
sicas. Foi somente na terceira idade que 
teve a oportunidade de melhorar a qua-
lidade de vida. Estimulada pelo neto, o 
personal trainer Samuel Lima dos Santos 
Junior, conhecido como Samuka Personal, 
ela começou há cerca de um ano a praticar 
atividades na academia. Hoje, tem des-
frutado dos resultados diariamente, com 
redução de dores e mais disposição. Se-
gundo o neto, alguns remédios utilizados 
também já foram descartados. “O espor-
te, para mim, é algo muito importante, 
para a minha saúde física e mental. Quan-
do criança, gostava de correr e pular longa 
distância. Vejo a importância do esporte 
como benefício para a saúde do corpo”, 
comenta ela.

No fim de maio, Raimunda chegou a 
participar da Caminhada de Guabiruba. 
Mas será na Santos Dumont/EsporteSC 
Run que terá seu principal desafio, na ca-
minhada de 3 quilômetros. “Estou bem 

animada. Aos 81 anos, me sinto feliz em 
participar. É algo novo e muito importante 
para os meus dias. A mensagem que deixo 
para aqueles que vão começar a treinar é 
determinação, coragem e ser constante 
na prática dos exercícios”, finaliza ela, que 
escreveu de próprio punho todas as res-
postas dessa entrevista.

A corrida Santos Dumont/EsporteSC 
Run é uma organização do EsporteSC e da 
Academia WT Energy. O evento conta com 
patrocínios da Toalhas Appel, BHM Têxtil, 
ATL Fitness, Lemus Esportes, Fiat Trevisul, 
Aradefe Malhas, Unimed Brusque, Centro-
Sul Guindastes, Schmitt Buffet & Eventos, 
Intelidata e Cervejaria Kiezen Ruw, com 
apoio da Prefeitura de Brusque, por meio 
da Fundação Municipal de Esportes, Secre-
taria de Turismo e Guarda de Trânsito.
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(47) 3396-6457

Rodovia Antonio Heil, 222 - Em frente à adminitração da Havan. Buffet livre e à quilo.

restauranteespacosabor espaco_sabor

VENHA PROVAR A MELHOR COMIDA CASEIRA DA REGIÃO,
NO RESTAURANTE ESPAÇO SABOR, EM BRUSQUE.

Brusque já vive a expectativa para a 
edição de número 27 dos Jogos Co-
munitários. Esse ano a competição 

inicia diante grande euforia após o retorno 
de atividades pós-pandemia do coronaví-
rus.

Mais uma vez são 29 comunidades em 
disputa do título de campeão geral. O atu-
al bicampeão é o Águas Claras que nova-
mente chega forte em busca do tricam-
peonato. “Estávamos bem apreensivos. 
Existia o medo de não conseguir reunir o 
pessoal de volta (após tanto tempo), mas 
fi camos muito surpresos, pois nos inte-
gramos muito rápido novamente”, afi rma 
o líder comunitário Sidnei Lussoli, o Neco. 
“Vamos participar de tudo e estamos bem 
otimistas”, comenta ele, sobre a possibili-
dade do tricampeonato.

Conforme destaca Eduardo Gohr, dire-
tor da FME e coordenador da competição, 
esse ano o evento também terá novida-
des. Um dos destaques será a participação 
independente do Limoeiro, que até então 
competia junto com o Planalto. Gohr tam-
bém destaca a presença signifi cativa, no-
vamente, de representantes do bairro 1º 
de Maio.  “Nas últimas edições eles vinham 
com uma participação bem modesta e este 
ano houve uma adesão bastante grande, 
bem surpreendente”, comenta.

O líder comunitário, Sérgio Bernardo 
Junior, diz que a expectativa é muito boa. 
“Sabemos da limitação demográfi ca e so-
cial do bairro, que se transformou bastante 
nos últimos anos, sendo que muitas mora-
dias se transformaram em pontos comer-
ciais e boa parte da população é “fl utuan-
te”, o que implica grande difi culdade em 
identifi car e arregimentar pessoal interes-
sado nas modalidades dos jogos, mas nos-

sos atletas estão animados e certamente 
darão cada um o seu melhor”, afi rma.

O bairro deve marcar presença na maio-
ria das modalidades. Além da questão es-
portiva, o líder comunitário também des-
taca o fato de os jogos aproximarem as 
pessoas da comunidade.

“É muito importante envolver a todos 
em torno de um objetivo comum, des-
pertando aquele sentimento de pertenci-
mento à comunidade. Representa, tam-
bém, contribuir para a integração entre 
as diversas comunidades que compõem a 
sociedade brusquense. Além de tudo isso, 
os jogos promovem o incentivo a uma vida 
com mais saúde e bem-estar e a nossa 
participação representa o prestígio a essa 
ideia. Foi isso que aprendi com um grande 
ex-líder da nossa comunidade, o saudoso 
Canário (Sergio Bernardo), meu pai”, des-
taca o líder do bairro.

Na primeira edição dos jogos, em 1994, 
participaram 19 comunidades. Aos poucos 
este número foi aumentando chegando ao 
número máximo de 30 comunidades. Atu-
almente, participam 29;

Os Jogos Comunitários são a maior com-
petição do município, com participação 
direta de 4 mil atletas em 22 modalidades;

O maior campeão dos jogos é o bairro 
Maluche, com 10 conquistas, todas na dé-
cada de 2000;

Maluche e São Pedro detém o recorde de 
conquistas consecutivas. Foram 7 de cada 
comunidade ao longo das 26 edições já 
disputadas.

Bairros participantes

Modalidades em disputa

Curiosidades sobre os jogos

Títulos por bairro

Campeões ano a ano

1 – Águas Claras
2 – Av. 1º de Maio
3 – Azambuja
4 – Bateas
5 – Cedrinho
6 – Centro
7 – Dom Joaquim
8 – Guarani
9 – Limeira
10 - Limoeiro
11 – Maluche
12 – Nova Brasília
13 – Paquetá
14 – Planalto
15 – Poço Fundo
16 – Ponta Russa
17 – Rio Branco
18 – Rua Nova Trento
19 – Santa Luzia
20 – Santa Rita
21 – Santa Terezinha
22 – São João
23 – São Luiz
24 – São Pedro
25 – Souza Cruz
26 – Steff en
27 – Tomaz Coelho
28 – Volta Grande
29 – Zantão

Atletismo M/F
Bocha Vale Tudo M/F
Bocha Rafa Vollo M/F
Basquete M
Bolão 23 M/F
Canastra M/F
Ciclismo M
Dominó M/F
Futebol Suiço Livre M
Futebol Suiço Sênior M
Futsal Livre M/F
Futsal Sênior M
Futevôlei M
General M/F
Handebol M/F
Sinuca M
Tênis de Mesa M/F
Truco M/F
Tiro ao Alvo M/F
Voleibol M/F
Voleibol de duplas na Areia M/F
Xadrez M/F

1994 – Bateas
1995 – Azambuja
1996 – Santa Rita
1997 – Santa Rita
1998 – Santa Rita
1999 – Santa Rita
2000 – Maluche
2001 – Maluche
2002 – Maluche
2003 – Centro
2004 – Maluche
2005 – Maluche
2006 – Maluche
2007 – Maluche
2008 – Maluche
2009 – Maluche
2010 – Maluche
2011 – São Pedro
2012 – São Pedro
2013 – São Pedro
2014 – São Pedro
2015 – São Pedro
2016 – São Pedro
2017 – São Pedro
2018 – Águas Claras
2019 – Águas Claras
2020* – Não realizado
2021* – Não realizado
*Eventos não realizados em virtude da pandemia do 
coronavírus

Maluche – 10
São Pedro – 7
Santa Rita – 4
Águas Claras – 2
Azambuja – 1
Bateas – 1 
Centro - 1

Jogos Comunitários de Brusque iniciam este mês 
diante grande expectativa

Esporte e Integração
Amador | Jacobs

Comunidade do Águas Claras celebra o título em 2019 -  Foto: Sidney Silva/EsporteSC
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Os Jogos Comunitários de Guabiruba 
têm um novo campeão. Na noite de 
sábado, 28 de maio, depois de uma 

disputa emocionante, a comunidade do São 
Pedro comemorou o título da competição 
com apenas 3 pontos de vantagem sobre o 
Lageado Baixo.

Líder desde o primeiro dia de provas, o São 
Pedro guardou o grito de campeão na gar-
ganta até o último minuto na disputa da úl-
tima modalidade: o futsal masculino.

A festa só foi completa após a vitória so-
bre o Guabiruba Sul por 2 a 0 nas semifi nais. 
Com vaga na decisão garantida, a torcida 
comemorou muito no ginásio municipal 
João Scheff er.

Ao Lageado Baixo restou um brioso se-
gundo lugar na classifi cação geral. Com di-
reito a título na última modalidade, o futsal, 
justamente diante do campeão geral São 
Pedro.

Título de ponta a ponta
O São Pedro levantou a taça após liderar 

a competição de ponta a ponta. Sempre à 
frente na classifi cação geral, a comunidade 
venceu 13 das 35 modalidades. O São Pedro 
ainda terminou com a segunda colocação 
em outras cinco disputas. Ou seja, a cada 
duas competições dessa edição, a equipe foi 
campeã ou vice em uma delas.

Nathan Pinho, líder comunitário do bairro, 
comenta que todos estavam muito ansiosos 
pela conquista após 8 anos. Ele agradeceu a 
união de todos e destacou que foi uma con-
quista muito justa. “Se Deus quiser vamos 
continuar unidos para conquistar outros tí-
tulos”. A atleta Bruna Carminati, com a taça 
em punho, também celebrou a conquista. 
“Há muito tempo já participo. Já tive a feli-
cidade de fi car muitas vezes campeão com 
o futsal feminino, e poder contribuir de al-
guma forma para que o São Pedro fosse de-
campeão é algo que me deixa muito feliz”.

Avaliação
O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, 

prestigiou o último dia de eventos e parti-
cipou da cerimônia de premiação. Ele agra-
deceu a todos os participantes e comentou 
sobre a importância dos jogos para a cidade. 
“Depois de tanto tempo sem os jogos e no 

ano que Guabiruba completa 60 anos, só 
temos que parabenizar a todos que partici-
param e prestigiaram a competição”.

A secretária de Esportes, Márcia Hochs-
prung Watanabe, também celebrou o en-
cerramento com festa na competição. Ela 
lembrou que foi um grande desafi o realizar a 
disputa em virtude do receio de novos casos 
da pandemia da covid-19, o que levou, in-
clusive, o então bicampeão Imigrante a não 
participar. “Penso que fechamos com chave 
de ouro. Agradecer a todos que se empe-
nharam para que os jogos acontecessem. 
Foi uma luta no começo, mas, com certeza, 
valeu a pena. Só parabenizar ao São Pedro e 
a todos que participaram dos jogos”.

Modalidades vencidas pelo São Pedro 
Bocha Sexteto Feminino 
Canastra Masculino 
Ciclismo Resistência Feminino 
Ciclismo Resistência Masculino 
Ciclismo Velocidade Masculino 
Dominó Masculino 
Futebol Sete Feminino (Society) 
Futebol Suíço Masculino – 40 anos 
Futsal 18 anos 
Tiro Espingarda de Pressão Livre 
Trilha (Mila) Masculino 
Voleibol Feminino 
Xadrez Masculino

Classifi cação fi nal
1° São Pedro – 195 pontos 
2° Lageado Baixo – 192 
3° Aymoré – 121
4° Guabiruba Sul – 105 
5° Centro – 74 
6° Lageado Alto – 13 

Durante a abertura do futsal 
masculino dos Jogos Comunitários de 
Guabiruba, atletas do Lageado Alto e 
Baixo homenagearam Elivelton Richard. 
O guabirubense faleceu há cerca de 
um mês e chegou a jogar o futevôlei 
esse ano representando o Lageado 
Alto. Ele também jogaria o futsal.
Sua família foi chamada no ginásio para 
receber quadros que mostravam o atleta 
competindo. Um momento de emoção 
que terminou com uma salva de palmas.

Homenagem a Elivelton Richard

Todos os campeões

Decacampeão: Maior vencedor da competição, São Pedro volta a fazer a festa nos Comunitários  -  Foto: Murilo Horn/EsporteSC

Comunidade volta a levantar o título dos 
Comunitários após oito anos

10 vezes São Pedro
Amador | Guabiruba
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Competição terá 25 equipes; 18 masculinas e 7 femininas

Municipal começa dia 18
Guabiruba | Futsal

A bola  rola, a partir de 18 de junho, 
pelo Campeonato Municipal de 
Futsal de Guabiruba. Esse ano a 

competição conta com 25 equipes; 18 no 
naipe masculino e outras sete no femini-
no. Na disputa entre os homens, os times 
foram divididos em quatro chaves. Os dois 
melhores de cada uma delas avançam às 
quartas de finais, fase em que os confron-
tos serão definidos por sorteio, com os 
primeiros colocados de um lado da chave 
e os segundos do outro. 

O critério de sorteio entre os classifica-

dos também definirá os confrontos das 
semifinais. Já no naipe feminino, o for-
mato será todos contra todos. As quatro 
melhores equipes avançam para as se-
mifinais, em que o primeiro colocado ge-
ral disputa com o quarto, já o segundo na 
classificação pega o terceiro lugar na fase 
de grupos.

O atual campeão da competição no 
masculino é o Atlético Guabirubense. No 
feminino, o D&S Futsal foi o último a cele-
brar o título em 2019.

Masculino

Feminino

1ª rodada – 18/06 (Jogos no ginásio Municipal João Scheffer)

2ª rodada 25/06

Atlético Guabirubense é o atual hexacampeão da competição -  Foto: Arquivo EsporteSC

Guabiruba

camaraguabiruba.sc.gov.br
    camaraguabiruba

Parabéns, Guabiruba! 
60 anos de conquistas, trabalho,
tradições e histórias de um
povo que ama sua cidade.

Grupo A
Atlético Guabirubense
G.D.R Futsal
Os Guri
Caresias
Misto

Grupo B
Olaria
Red Bulls GBA
Jaguares/MCA
Clube São Pedro
Padaria Mota

Grupo C
Tor Futsal
Redotex F.C
Tarumã
Bolerage F.A

Grupo D
Amigos da Pelada
Bronkas do Nordeste
Real Teles F.C
Aymoré Futsal

Tor Futsal
Fênix
Boos Futsal
PBS Futsal

Aliadas do Futsal – ADF
D&S Futsal
ZUUP NT

16h – Os Guri x Caresias (Grupo A, masculino)
17h – Boos Futsal x PBS Futsal (Feminino, chave única)
18h – Padaria Mota x Olaria (Grupo B, masculino)
19h – Tor Futsal x Aliadas do Futsal (Feminino, chave única)

20h – G.D.R Futsal x Misto (Grupo A, masculino)
21h – D&S Futsal x ZUUP NT (Feminino, chave única)
22h – Bolerage F.A x Redotex F.C (Grupo C, masculino)

16h – Red Bulls GBA x Padaria Mota
 (Grupo B, masculino)
17h – Bronkas do Nordeste x Real Teles F.C
(Grupo D, masculino)
18h – PBS Futsal x Tor Futsal (Feminino, chave única)
19h – Misto x Atlético Guabirubense
(Grupo A, masculino)

20h – Aliadas do Futsal x Boos Futsal
 (Feminino, chave única)
21h – Jaguares/MCA x Clube São Pedro
(Grupo B, masculino)
22h – G.D.R Futsal x Os Guri (Grupo A, masculino)
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