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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada de nossos arquivos, nos remete ao ano de 1994, nos “Jogos Regio-
nais” de São Manoel. Ela nos mostra a seleção de futebol de Tatuí que participou daquela competição.
A imagem foi clicada momentos antes da partida contra Balbinos. O time era composto por ótimos
valores, que até hoje desfilam seu talento pelos gramados da cidade. A escalação é esta: em pé, da
esquerda para a direita, aparecem Ronaldo Piuí, Vagner, Leandro, Fábio, o saudoso goleiro Gordinho,
Duzinho, Clayton, Nil e Daniel. Nesta mesma ordem, agachados, vemos o massagista Nico e os
jogadores Júnior Vaz (hoje vereador), Eduardo, Júnior Couto, Márcio, Ricardo, Taffarel, Reginaldo,
Pardal, Macol e Bombril. E o tempo passa, lá se vão vinte anos!!!

HORIZONTAIS:
1- Famoso jogador do fute-

bol brasileiro – Conluio – Bair-
ro de São Paulo. 2- Anestésico
– Suplicar – Um roedor. 3- (A
Estrela ...) filme com Betty Faria
– Congênito – (O ... É Cego)
Filme com Gwyneth Paltrow e
Jack Black. 4- (Ponte ...) Time
de Campinas – Ação – Refú-
gio. 5- Mistura – Sigla: Centro
de Tratamento Intensivo. 6- (...
Normais) Seriado da Rede Glo-
bo – Capital da Arábia Saudita
– (Madre ...) A primeira santa
brasileira. 7- Enxergar – Em
posição superior – Olhar fixa-
mente para. 8- Espaço – Sapo,
rã ou perereca – Ópera de
Giuseppe Verdi. 9- (... Ribeiro)
A autora da novela “Mulheres
de Areia” – Seqüência de duas
vogais que pertencem a síla-
bas diferentes, como em “dia”
ou “países” – Instrumento mu-
sical de sopro. 10- (Balada do
...) Filme russo de 1960 que
ganhou prêmio especial no
Festival de Cannes – (... Bello)
Uma comediante, já falecida –
O Sol, no antigo Egito. 11- Letra
grega – Ney Matogrosso ou
Emílio Santiago. 12- Resina
usada para proteger documen-
tos sigilosos – (Norma ...) Fil-
me com Sally Field – Cidade
japonesa que foi uma das se-
des da Copa do Mundo de
2002. 13- (... Regina) Cantora
brasileira – (Ayrton ...) Ídolo que
o mundo da Fórmula 1 não
esquece – Fiança. 14- Simples
– Nome de mulher – (Ana ...)
Pioneira da enfermagem, no
Brasil. 15- Deus egípcio – Des-
prezível – Aumento de preços.

HORIZONTAIS:  1- Lúcio,
pedofilia. 2- Ana, narra, mau. 3-
Zé, até, vir, Blat. 4- Abarca, Os,
alô. 5- Rogério, umas, in. 6-
Bari, Ronaldo. 7- Ce, Tor, pira,
cel. 8- Osso, Imeri, Bell. 9- Saí,
avir, OEA, ti. 10- Caracas, Milo.
11- Ar, Silo, Adelino. 12- Rim,
a.D., Amores. 13- Íris, Oil, ISS,
bê. 14- Num, Passo, OIT. 15-
Argentina, Noite.

VERTICAIS:  1- Lazer, Costa
Rica. 2- UNE, obesa, rir. 3- Cá,
agá, sic, Ming. 4- Aberto, ás,
Sue. 5- Ontário, ária, Mn. 6- Aeri,
Rivaldo. 7- PR, cor, mico, IPI. 8-
Erva, ópera, Alan. 9- Daí, unir,
Sam, Sá. 10- Romário, dois.
11- FM, sala, Émerson. 12- IAB,
s/d, Bailes. 13- Lula, ocê, lis, oi!
14- Ali, Elton, bit. 15- Antonelli,
Odete.

VERTICAIS:
1- Uma antiga empresa de

eletricidade de São Paulo – Em
forma de elipse (plural) –
Dístico. 2- Selton Mello ou Mar-
cos Palmeira – Criado – Mais
adiante. 3- Fundação que cui-
dava dos menores – (... Madrid)
Um time espanhol  – (... Go-
mes) Um político. 4- Cada um
dos dois canais que condu-
zem a urina de cada rim à bexi-
ga – (... Polga) Um nome de
zagueiro. 5- A parte do mundo
– Embarcação de luxo. 6- O
título que o futebol do Brasil
conquistou em 1970, no Méxi-
co – (... Rosset) Ator e diretor de
teatro – Contração: “de” com
“a” – Ente. 7- (... Gaúcho)Foi
destaque da seleção brasilei-
ra – Peça do sistema elétrico
do carro. 8- Mineral que serve
para a manufatura de jóias –
Forma reduzida de muito –
Lugar onde se alojam cães. 9-
A roça – (Atlético ...) Um time de
futebol do Paraná. 10- Argola –
Aqui – Sigla da Organização do
Tratado do Atlântico Norte –
Outra sigla: ácido
acetilsalicílico. 11- Peixe de mar
– O cubo de dois. 12- Capital de
um país – Município paulista.
13- Planta têxtil que imita o li-
nho – Membrana do olho –
(Maurice ...) O compositor do
“Bolero”. 14- Banco de coral –
Flutuar – Carrinho no qual qua-
se todo grande piloto automo-
bilístico começou sua carreira.
15- Solução terapêutica usada
para hidratação ou alimenta-
ção de pacientes – Estância
mineira – A fêmea do elefante,
no Sri Lanka.

GERT É TETRACAMPEÃO DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS
Fotos: Fábio Cabrera

Gert conquista o quarto título na categoria veterana.

Ressaca, vice-campeão, presta homenagem ao falecido lateral Ede.

Xuxa recebe o troféu de artilhei-
ro da categoria.

Danilo fica com o troféu de me-
lhor goleiro.

Angelino e Celsinho, os homena-
geados do dia.

No domingo (30), no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo
de Tatuí, a equipe do Gert Sind-
metal conquistou o tetracam-
peonato da categoria veterana
da “14ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio. Esta categoria
é direcionada para os jogadores
de 35 a 42 anos de idade, e em
2014, teve a participação de sete
equipes.

O Gert levantou a taça após
derrotar o Ressaca por 11x10
em uma emocionante disputa
de penalidades. No tempo regu-
lamentar, o jogo terminou em-
patado por 1x1. Tato abriu a con-
tagem para o Gert, aos 24 minu-
tos da etapa inicial, e Nei Rocha
empatou para o Ressaca aos 19
minutos do 2º tempo.

A equipe do Ressaca entrou
em campo com uma faixa, onde
prestou homenagem ao lateral-
direito José Edson Leal Leite, o
Ede, falecido em junho deste
ano, que vestiu a camisa de di-
versos times de Tatuí e era que-
rido nos meios esportivos. Na
faixa, com uma foto de Ede, lia-
se a mensagem: “a amizade é
um amor que nunca morre: sau-
dade eterna”.

No intervalo do jogo, mais
homenagens: a esposa do jo-
gador Adriano, do Ressaca, leu
uma declaração de amor pelos
16 anos de casamento. A seguir,
o diretor da Central de Rádio de
Tatuí, Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo, acompanhado pelo
vereador Márcio Antonio de Ca-
margo, entregou placas para
Angelino de Moura (Angelino do
Sindicato) e Antonio Celso Mota
Fiuza (Celsinho Mestre), pelos
serviços prestados ao esporte e
futebol tatuiano.

Ao final da partida, houve a
entrega de medalhas aos atle-
tas e os troféus de campeão e
vice-campeão, artilheiro e me-
lhor goleiro. Xuxa, do Gert, foi o
artilheiro da categoria, com sete
gols. Danilo, também do Gert,
que teve sua invencibilidade
quebrada após três anos sem
tomar gols, ficou com o prêmio
de melhor goleiro.

Decisão na categoria
veteraníssima

Neste domingo (7), no Está-
dio do Clube de Campo, a partir
das 9h15, acontece a decisão
da categoria veteraníssima da
“Copa Rádio Notícias”, com um
dos jogos de maior tradição no
futebol tatuiano, entre Santa Cruz
x XI de Agosto. O “clássico das
multidões”, como é chamado,
têm entrada franca ao público e
será transmitido pela equipe
esportiva da Rádio Notícias AM,
em 1530 kHz. Na primeira fase
da competição, as duas equi-
pes enfrentaram-se no Estádio
do Santa Cruz e o jogo, bastante
equilibrado, terminou empata-
do sem gols.

Não existe vantagem para
nenhuma equipe na final. Em
caso de empate no tempo regu-
lamentar, o título será decidido
através da cobrança de penali-
dades. Nesta categoria, brigam
pela artilharia os jogadores To-
nho e Valdir, da Sexta Master
(equipe já eliminada), com cinco
tentos cada, Casco, do Santa
Cruz, ainda na disputa com qua-
tro gols, e Marcinho Soares, do

Santa Cruz, e Patão e Claudemir,
do XI, com três gols. No intervalo
do jogo, haverá homenagens

para mais duas pessoas que se
destacaram no esporte e, espe-
cialmente, no futebol de Tatuí:

Luís Antonio Ribeiro de Campos
(Coutinho) e Jairo Martins (Pe-
pinho).

COPA “CRAQUES DO FUTURO”
DEFINE QUATRO CAMPEÕES

Foto: Secretaria Municipal de Esportes

A “2ª Copa Craques do Futu-
ro de Futebol”, organizada pela
Secretaria Municipal de Espor-
tes, e disputada em quatro cate-
gorias,  nas séries “prata” e “ou-
ro”, com a participação de equi-
pes da cidade e região, definiu
quatro campeões no último fim
de semana.

No sábado (29), no Estádio
do Clube de Campo, pela série
prata, a equipe do Santa Rita
sagrou-se campeã da categoria

Santa Rita, campeão da série ouro na categoria Sub-15.

Sub-11, após derrotar a Secreta-
ria de Esportes de Pereiras por
2x0. A seguir, pela categoria Sub-
13, também na série prata, Pe-
reiras levantou o caneco, após
vencer o Clube de Campo “B” por
6x5 na disputa de pênaltis. No
tempo normal, o jogo terminou
empatado por 0x0. Por fim, ainda
na série prata, pela categoria
Sub-17, o Clube de Campo “A”
bateu Pereiras por 2x0 e ficou
com o título. No domingo (30), no
Estádio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, pela série ouro, o Santa
Rita tornou-se o campeão da
categoria Sub-15, após derrotar
o Bom de Bola pelo placar de
1x0.

Os artilheiros em cada cate-
goria foram estes: João Vítor Sil-
va (Santa Rita - Série Prata - Sub-
11 - 6 gols), Matheus Henrique
Soares (Pereiras - Série Prata -
Sub-13 - 3 gols), Jhonatas Wil-
liam Soares (Santa Rita - Série
Ouro - Sub-15 - 5 gols) e Vitor Luiz
dos Santos (Pereiras - Série Pra-
ta - Sub-17 - 7 gols).

Neste sábado (6), a partir das
8 horas, no Estádio do Clube de
Campo, estão agendadas mais
quatro finais, com entrada gratui-
ta ao público. Pela série ouro, se
enfrentam Bom de Bola “A” x Bom
de Bola “B” (Sub-17), Clube de
Campo x Bom de Bola (Sub-13) e
Clube de Campo x D-Rac de
Itapetininga (Sub-11). Pela série
prata, irão jogar XI de Agosto x D-
Rac de Itapetininga (Sub-15).

No sábado (29), a coordena-
doria de esportes do Sesi de
Tatuí promoveu o “4º Festival de
Mini Vôlei” nas quadras do Cen-
tro de Esportes e Lazer. A com-
petição foi disputada por 130
alunos, na faixa etária de 11 a 17
anos, que fazem parte do pro-
grama “Atleta do Futuro”.

Participaram deste festival
esportivo alunos das unidades
de Bauru, Limeira, Cerquilho,
Boituva e Tatuí. Os tatuianos ven-
ceram nas categorias masculi-
na e feminina nas faixas de 11 a
12 anos e 15 a 17 anos. Boituva
foi campeã na disputa feminina
de 13 a 14 anos e Cerquilho ficou
com o título na categoria mascu-
lina na mesma faixa etária.

FESTIVAL
DE MINI VÔLEI

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO
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