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A fotografia acima foi registrada em 1996, no campo de futebol da Colina das Estrelas de
Tatuí, momentos antes da partida final da “Copa Master de Futebol”, que reuniu equipes formadas
por condôminos e convidados. Os selecionados receberam nomes de grandes times do futebol
italiano. Vemos na imagem a equipe da Juventus, que sagrou-se campeã após derrotar o Milan
na decisão deste torneio. A escalação é a seguinte: em pé, da esquerda para a direita, estão
Silveira, Ardiles, Ozílio, Rinald, Zé Luís Fernandes, Guaraci, Paulo Marques, Osvaldo e Márcio.
Agachados, na mesma ordem, aparecem João Carlos França, Paiva, Eraldinho, Dunga, Tadeu,
Juvenal e Tomaz. E os garotos, alguém reconhece? Hoje já estão todos adultos, lá se vão 19
anos! Bons tempos que não voltam mais...

Se você possui fotos antigas do esporte de Tatuí e região, e gostaria de vê-las publicadas
gratuitamente nesta seção, venha à nossa redação, na Rua São Bento, Nº 785, ou entre em
contato conosco, através do fone: (15) 3305-6674. Após a utilização, as fotos serão devolvidas
aos proprietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

No último sábado (17), 33
pescadores da cidade e re-
gião enfrentaram forte calor
para participar do “3º Cam-
peonato de Pesca Cesário
Vieira de Camargo”, promo-
vido pela Rádio Notícias, em
parceria com o Pesqueiro
Santuário Ellun de Tatuí. A
competição distribuiu troféus
e brindes aos vencedores de
cada categoria. Os prêmios
foram entregues com a pre-
sença de familiares do pa-
trono, o saudoso “Cesário da
Farmácia”.

Os vencedores foram os
seguintes: Reginaldo Garcês
(peixe mais pesado - pacu
de 3,670 quilos), Eduarda
Custódio (maior peixe - pacu
de 53 centímetros), Marcelo
Kenzo (primeiro peixe fisga-
do e maior quantia de peixes
fisgados - 24 no total), Márcio
Vieira (menor peixe - 2 centí-
metros), Luís de Almeida
(pescador mais idoso - 83
anos) e Murilo José Gregório
Nunes de Miranda (pescador
mais jovem - 8 anos). Veja
acima e ao lado as fotos das
premiações.

CAMPEONATO REÚNE PESCADORES DE TATUÍ E REGIÃO

ATLETISMO TATUIANO GANHA TROFÉUS EM PIRACICABA

Malu e Felipe, destaques de Tatuí
na prova “Eu Quero Paz”.

O atleta Felipe Silva no alto do pódio na categoria
16/29 Anos.

Malu, à esquerda, recebe seu troféu como terceira
colocada.

No domingo (18), a Equipe
“Pé Vermeio” de Atletismo de

Tatuí, dirigida pelo técnico Ero-
nides dos Santos, e apoiada

pela Secretaria de Esportes,
participou com destaque da 6ª
edição da Corrida e Caminha-
da “Eu Quero Paz”, no municí-
pio de Piracicaba. A prova, com
percurso de sete quilômetros,
reuniu centenas de atletas da
região.

Felipe Augusto Ribeiro da
Silva sagrou-se campeão na
categoria dos atletas de 16 a
29 anos e ganhou um troféu.
No geral, ele terminou em 10º
lugar, dentre 322 corredores.
Maria de Lourdes Soares Oli-
veira (Malu Soá) cruzou a linha
de chegada em 3º lugar na
categoria dos atletas de 30 a
39 anos e também conquistou
um troféu. No geral, terminou
na 18ª colocação, dentre 118
atletas.

Duas goleadas marcaram
a segunda rodada do “9º Cam-
peonato de Futebol José de
Campos”, disputada no domin-
go (18), no campo do Áz de
Ouro. A competição, promovi-
da pela Secretaria Municipal
de Esportes, presta homena-
gem ao saudoso “Zé Leiteiro”.
Neste ano, oito agremiações
participam do campeonato na
categoria veteraníssima, para
jogadores na faixa de 50 anos
de idade: XI de Agosto, Sexta
Master, São Martinho “A” e
“B”, Nova União, Jardins F.C.,
TG Engov e Frente Negra.

O primeiro jogo, disputado
no último dia 18, terminou com
a vitória do São Martinho “B”
sobre o Nova União pelo placar
de 4x0. A seguir, o XI de Agos-
to derrotou a Frente Negra por

GOLEADAS MARCAM
RODADA DO CAMPEONATO

“JOSÉ DE CAMPOS”
4x1. Em duas rodadas, nos
dias 11 e 18 de janeiro, a com-
petição já apresentou doze gols
em três partidas, com média
de quatro por jogo. Na abertura
do certame, dia 11, o São Mar-
tinho “A” venceu o Jardins F.C.
por 3x0.

O “9º Campeonato José de
Campos” obedece ao sistema
de dupla eliminatória, ou seja,
o time que perde duas vezes,
está desclassificado. Todos os
jogos, abertos ao público, são
disputados no campo do Áz de
Ouro. A competição prosse-
gue neste domingo (25), a par-
tir das 9 horas, com as parti-
das entre Jardins F.C. x Frente
Negra e TG Engov x Sexta
Master. No jogo entre Jardins x
Frente Negra, o perdedor será
o primeiro a deixar a disputa.

A Liga Desportiva Paulista
(LDP), responsável pela orga-
nização do “Campeonato Re-
gional de Basquetebol”, abriu
inscrições para as equipes in-
teressadas em participar da
competição na temporada
2015. A 8ª edição será disputa-
da nas categorias masculina
(Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-
19, Livre e Master) e feminina
(Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-
19 e Livre), de acordo com a
faixa etária dos atletas.

As inscrições devem ser
feitas até o dia 20 de fevereiro.

LIGA DE BASQUETE
INSCREVE PARA

CAMPEONATO REGIONAL
A disputa poderá ter início no
dia 28 do mesmo mês. As
informações e o regulamento
da competição encontram-se
disponíveis no site da Liga
Desportiva Paulista (www.
ligaldp.com.br) ou fones: (15)
99755-2548 e 3037-7115. Em
2014, a seleção Sub-15 da ci-
dade, composta por atletas da
Associação dos Amigos do
Basquete de Tatuí (AABT),
Prefeitura Municipal e XI de
Agosto, encerrou sua partici-
pação com o 3º lugar da cate-
goria.

A Secretaria Municipal de
Esportes oferece aulas gratui-
tas de tênis para crianças na
faixa de 7 a 13 anos de idade,
com vagas limitadas. As aulas
são ministradas pelo professor
Luiz Sérgio de Freitas às ter-
ças-feiras, das 15 às 17 horas,
e às quartas-feiras, das 9 às 11
horas, nas quadras da Praça
Ayrton Senna, na Vila Dr. Lau-
rindo.

As inscrições devem ser
realizadas na nova sede da
Secretaria de Esportes, na Rua
Santa Cruz, nº 1.210 (antigo
prédio do Tiro de Guerra e Po-
lícia Militar). Os interessados
precisam apresentar duas fo-

SECRETARIA OFERECE
AULAS GRATUITAS DE TÊNIS

tos 3x4, cópias do RG e de
comprovante de endereço,
além de atestado médico. Mais
informações podem ser obti-
das pelo fone: (15) 3251-4844.

Treinamentos
A Secretaria de Esportes

de Tatuí informa ainda que,
desde a quinta-feira (15), reto-
mou treinamentos nas modali-
dades esportivas oferecidas
gratuitamente, entre elas o fu-
tebol, futsal, voleibol, basque-
te e judô. Os interessados em
ingressar em alguma modali-
dade poderão obter maiores
informações sobre os horários
e as faixas etárias no telefone
acima.

Até o dia 6 de fevereiro, a
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer (Semes) de Soro-
caba inscreve equipes interes-
sadas em participar da 56ª edi-
ção do “Torneio Aberto de Futsal
Cruzeiro do Sul”, conhecido co-
mo “Cruzeirão”. A competição,
uma das mais antigas e tradi-
cionais do futsal paulista, reú-
ne dezenas de equipes da re-
gião, e neste ano, será disputa-
da nas categorias masculina
principal, quarentão, veterana,
superveterana e feminina.

Para participar, cada equi-
pe precisa preencher ficha de
inscrição e pagar setenta re-
ais. O recolhimento da taxa
deve ocorrer através de depósi-
to na conta corrente nº 02360-
9, agência nº 5865 do Banco
Itaú. A inscrição será efetivada
após a apresentação do recibo

“CRUZEIRÃO” RECEBE
INSCRIÇÕES EM

CINCO CATEGORIAS
de pagamento e pode ser feita
ainda pela Internet, no e-mail:
cruzeirão@sorocaba. sp.gov.
br, para o qual devem ser enca-
minhadas a ficha preenchida e
comprovante do depósito ban-
cário identificado. É necessá-
rio constar também o nome da
equipe, cidade de origem e ca-
tegoria a ser disputada.

A categoria masculina prin-
cipal é aberta para jogadores
nascidos em 1998 e anos an-
teriores. A quarentão será for-
mada por atletas nascidos até
1975. A veterana pode ser dis-
putada por jogadores nascidos
até 1981 e a superveterana por
atletas nascidos até 1970. Por
fim, a categoria feminina está
aberta às atletas nascidas até
1998. Maiores informações são
obtidas pelo fone: (15) 3339-
9245.

O GAATA recebe
casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.
Telefones de contato:

3251-8520 e 99775-7475

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!
ENTRE EM
CONTATO
CONOSCO:

LIGUE: 3305-6674


