CAROLINE COSTA

Jady Argentieri, de 20 anos,
abrilhantou a noite de ontem
no Ginásio Poliesportivo, onde
transcorriam as disputas dos
Jogos da UNISANTA. Jady, que
para nossa alegria está solteira,
cursa o 3º ano de Arquitetura na
UNISANTA.
A gata, que mora em São Vicente, gosta de sair com os
Sistema de Saúde
amigos, é eclética e torce para
o alvinegro da Vila Belmiro. Ela
também tem um hobby bem radical: andar de skate nas praças da
Cidade.

Guilherme Lúcio

Jady, rara beleza
nos jogos

Medicina Santos vence
primeira no Basquete
As equipes da Medicina Santos e da Fisioterapia UNISANTA
fizeram a primeira partida da competição de
Basquete dos Jogos da
UNISANTA ontem (8),
no Ginásio Poliesportivo. A disputa estava
marcada para às 19
horas, mas começou
com 25 minutos de
atraso.
O número 13 da Fisioterapia,
Marcos,
marcou os primeiros
dois pontos da competição com uma cesta no início da partida.
O primeiro tempo foi
equilibrado desde o começo, com muitas faltas de lance livre para as
duas equipes, terminando com o placar de 14x12 para a Medicina.
A equipe da Fisioterapia reagiu no início do segundo tempo, conseguindo virar o placar da partida, contudo perdeu muitos lances livres
e permitiu a reação da Medicina que, empurrada pela sua torcida, conseguiu virar o jogo no final, vencendo por 24x23. O cestinha da partida
foi o número 5 da Fisioterapia, Renan, com 19 pontos.
Confira a cobertura completa e os demais resultados no www.jogos.unisanta.br
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BOCA NO TROMBONE

O treinador Taffarel Gomes, da equipe de voleibol do curso de Educação
Física da UNFIFESP, foi o grande personagem da noite do voleibol masculino, e um dos responsáveis pela vitória contra o Direito UNISANTOS.
No início, Taffarel seria um dos atletas da equipe, mas devido a uma fratura na mão
se tornou treinador e fonte de incentivo para seus companheiros, liderando a equipe
rumo à vitória. Ele revelou que seus atletas não treinaram para a partida, mas acabaram
vencendo pela capacidade de superação, além de ter aproveitado os erros do adversário.
Agora Taffarel fica na expectativa de uma pronta recuperação da contusão,
para que na próxima partida possa atuar dentro das quadras e, quem sabe,
ajudar a Educação Física (UNIFESP) na busca do titulo do Voleibol Masculino dos 29º Jogos da UNISANTA. Em 2011 eles alcançaram a 4ª colocação.

Alexandre, o
Grande muso

Caroline Costa

Alexandre Santos Costa cursa Engenharia Civil na Faculdade Santa Cecília. O gato gosta de jogar futebol nos tempos livres e é mantém
grande paixão pelo time do Palmeiras.
Adora um pagode e não deixa de assistir um bom filme no cinema.
Infelizmente, para nós garotas, ele já está comprometido.
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JOGOS DE HOJE
Local: Poliesportivo
19h Futsal Masculino Eng. Unaerpe x Com. Ex. Unip
A seguir Futsal Masculino Direito Unisantos x Eng. Esamc
A seguir Futsal Masculino Ciências UNISANTA x Fefis Unimes
A seguir ADM Don Domênico x Ciên. Do Mar Unifesp
Local: Laerte Gonçalves
19h Futsal Feminino Fefesp UNISANTA x Odonto UNISANTA
A seguir Futsal Feminino Medicina Unimes x Direito Unisantos
A seguir Futsal Feminino Ed.Fisica Unisfesp x Ciência UNISANTA
A seguir Futsal Feminino Odonto Unimes x Eng. UNISANTA
Local: Centro de Treinamento
19h30 Society Eng. UNISANTA x FaAc UNISANTA
A Seguir Society Medicina Unimes x Odonto Unimes
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MANTENDO A FORMA
Carla Monteiro
Nem só de leis vive um advogado. Que o diga Marcelo Henrique Veronez, professor de Direito e um dos responsáveis pelo cumprimento
das normas que regem os Jogos da UNISANTA. Nas horas vagas, ele
também atua como jogador da seleção santista de bocha, por isso pediu um “lanche leve” para não prejudicar a forma e o preparo físico.

MEMÓRIA
Thalita Bueno
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CAIO KOCH

Parece que a torcida de MedicinaUnimes criou o grito de guerra um
quanto... Exagerado!! Eles não
mediram as palavras na hora de
usar xingamentos, palavrões e até
mesmo palavras obscenas. Não
tinha como não dar aos torcedores
o posto de “língua-solta”!!!

Tradição

Como todos os anos acontece, em
2012 não foi diferente: muitas bolinhas e aviões de papel foram arremessados na quadra pela torcida.
Desperdício e sujeira que poderiam
ser evitados.

Antes mesmo de ser iniciada a partida entre Medicina/Unimes e
Medicina/Lusíada, no ano 2000, estudantes das duas universidades
começaram uma briga na entrada do Ginásio Poliesportivo. Por causa
do tumulto, a Faculdade de Medicina da Unimes foi suspensa por tempo indeterminado de participar dos Jogos.
No ano de 2001, os Jogos ampliaram para 50 o número de seguranças e organizou uma outra equipe com mais 50 profissionais. A Polícia
Militar esteve presente com 30 soldados, para ajudar na segurança do
evento. Uma ambulância com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi ce- Com o inicio dos Jogos, não é só a
Universidade que passa a receber
dida pela Medical Line, com médico e enfermeiro de plantão.
uma movimentação maior de pessoas. As barracas de lanche ao redor também passam a ter um aumento nas vendas. “O movimento
chega a crescer 40%. Devia ter um
evento desses todos os meses”,
revela o comerciante Humberto
Oliveira de Sousa, dono do carrinho Burdogão, um dos mais movimentados. Com um clima alegre e
descontraído, os comerciantes instalados no local comemoram o aumento das vendas e um fim de mês
com o bolso mais cheio.

Lucros

Encontro de ex-editores do JJ
Natasha Albert

CAIO KOCH

No
meio
da
quadra
encontramos duas figuras
importantes para
o Jornal dos Jogos:
os jornalistas e exalunos Juan Roel
(na foto à esquerda)
e Leandro Amaral,
presentes na cerimônia de abertura
como profissionais
de impensa. Ambos
foram editores do JJ e Juan se orgulha de ter participado da criação da diagramação
original do jornal, em 360 graus.“Tive essa ideia para descaracterizar o original do
JJ, já que ele era feito especialmente para um público jovem” afirma. Leandro Amaral, que hoje atua como repórter-fotográfico - inclusive na área esportiva, disse que
o JJ é uma experiência que ajuda muito a entender a prática do jornalismo diário.
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Felipe Anderson, meio campista do San

Quase Tri
O meio campista do Santos FC,
Felipe Anderson, veio prestigiar os
Jogos da Unisanta. Assim como
os seus demais companheiros de
clube, ele não escondia a expectativa da conquista do tri campeonato paulista no segundo jogo
das finais, contra o Guarani, que
acontece no próximo domingo.

www.jogos.unisanta.br
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e diagramação dos alunos do curso de Jornalismo do período
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