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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Os fins de tarde nas quartas-feiras no Estádio “Dr. Gualter Nunes” são sempre reservados aos
treinos de futebol dos veteranos do XI de Agosto. A foto acima, retirada dos arquivos do amigo e
historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi registrada em 1968 e mostra um desses treinamentos,
realizado há 47 anos. A escalação é esta: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Zico Urso,
Orlando Saúva, Zé Assumpção, Zezé, Paulinho, Edgar Disco, João Careca e Arquimedes Araújo.
Agachados, nesta mesma ordem, vemos Simeão Sobral, Lauri Moreira de Camargo, Simeonato,
Dionísio de Abreu e Toninho Enfermeiro (dá nome do posto de saúde da Vila Esperança). Mais uma
recordação para nosso álbum, que traz saudades...

Na sexta-feira (30), a equipe
“Pé Vermeio” de atletismo de
Tatuí, comandada pelo técnico
Eronides dos Santos, com o
apoio da Secretaria Municipal de
Esportes, participou da “6ª Cor-
rida Pela Saúde Coorcerqui”, em
Cerquilho. A prova, com percur-
so de quatro quilômetros, ocor-
reu no período noturno, e reuniu
atletas de toda a região. Os ta-
tuianos destacaram-se na com-
petição e aumentaram o quadro
de medalhas e troféus  conquis-
tados na temporada 2015.

Na categoria geral masculi-
na, os atletas de Tatuí ocuparam
quatro das cinco primeiras posi-
ções. A corrida foi vencida por
Nilson Lourenço, de Laranjal
Paulista. A seguir, aparecem os
atletas da Equipe “Pé Vermeio”:
Felipe Augusto Ribeiro da Silva
(2º lugar), Carlos Ribeiro Nova-
to, o Bob (3º lugar), Francisco Pe-

ATLETISMO COMPETE EM CERQUILHO
E CONQUISTA NOVAS MEDALHAS
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Equipe “Pé Vermeio” se destaca em mais uma competição.

Felipe e Bob, 2º e 3º colocados, no
pódio em Cerquilho.

reira Azevedo (4º lugar) e Jorge
Augusto Valério (5º lugar). Na
categoria geral feminina, o des-
taque foi Maria de Lourdes Soa-
res Oliveira (Malu Soá), que cru-
zou a linha de chegada na 5ª po-
sição.

TRIO DE CICLISTAS REALIZA
PASSEIO À SERRA DA CANASTRA
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O trio de ciclistas formado
por Otávio Ferrarim Giatti e Luan
Giovani Ladeia de Lima, ambos
de Londrina, no Paraná, e Ana
Laura Machado Módolo, de Tatuí,
realizou um passeio de bicicleta
de aproximadamente mil quilô-
metros até a Serra da Canastra,
no sudoeste de Minas Gerais.

A viagem teve início no dia 17
de dezembro, apenas com os
ciclistas de Londrina. Dia 27 da-
quele mês, eles passaram por
Tatuí, onde Ana se juntou à du-
pla. O passeio durou mais de
um mês, e nesse período, o trio
passou por diversas cidades de
São Paulo e Minas Gerais, peda-
lando até 50 quilômetros em al-
guns dias.

Foi uma aventura que exigiu
resistência dos ciclistas. No tra-
jeto, eles enfrentaram rodovias

O trio de ciclistas na entrada da cidade de Analândia (SP). No des-
taque,  Ana Laura Módolo pedala no trecho de Pirassununga, tam-
bém no interior paulista.

movimentadas, trechos íngre-
mes e estradas de terra, sujei-
tos às intempéries climáticas.
Apesar do esforço, Ana Módolo
disse que o passeio valeu a pe-
na. “Passamos por lugares lin-
dos, verdadeiros paraísos es-
condidos, com belas cachoei-
ras e paisagens inesquecíveis”,
afirmou a ciclista de Tatuí. A via-
gem ganhou destaque ainda em
um jornal da cidade de Cássia,
em Minas Gerais.

Serra da Canastra  - O local,
com deslumbrantes paisagens,
faz parte dos roteiros de turismo
ecológico em Minas e possui
áreas privilegiadas para a práti-
ca de esportes radicais. Informa
a publicação da cidade de Cás-
sia que a região da serra possui
mais de 200 mil hectares e abran-
ge seis municípios.

A partir deste domingo (8), a
Secretaria Municipal de Espor-
tes inicia um novo projeto, desti-
nado a levar diversão, esporte e
lazer para diversos bairros da
cidade. Trata-se da “Caravana
do Lazer”, que irá desenvolver,
todos os domingos, das 9 às 13
horas, atividades gratuitas à po-
pulação. A primeira edição está
programada para a Rua Isaltino
de Campos Vieira, na Vila Angé-
lica.

Dentre as atividades previs-
tas, estão jogos de tabuleiro, ta-
co, futebol, minivôlei e minibas-
quete, além os passeios de bici-
cleta do projeto “Pedala Comi-
go”, implantado em 2014. “A cada
semana teremos seis modali-
dades diferentes, praticadas na
rua, com um espaço determina-
do para cada uma. Iremos res-
gatar antigas brincadeiras da in-
fância e interagir diretamente
com a comunidade”, disse Mi-
guel Lopes Cardoso Júnior, se-
cretario municipal de Espor-
te, Lazer e Juventude.

O segundo bairro a receber o
evento, no dia 22 de fevereiro,
será o CDHU. A “Caravana do
Lazer” deverá passar também
pelo São Conrado, Jardim Lírio,
Jardim Gonzaga, Jardim Tóquio
e Jardim Santa Rita. Outros bair-
ros serão adicionados à lista a
partir do mês de abril, informa a
assessoria da Prefeitura.

SECRETARIA DE
ESPORTES

CRIA “CARAVANA
DO LAZER”

SEXTA MASTER VENCE NA
ABERTURA DA SUPERCOPA RÁDIO

No domingo (1º), no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Tatuí, aconteceu a rodada de
abertura da “Supercopa Rádio
Notícias de Futebol Master”, rea-
lizada pela Central de Rádio de
Tatuí. A equipe da Sexta Master
conquistou seus primeiros três
pontos na competição, após
derrotar o Clube de Campo por
2x0. Hélio marcou os dois gols
da vitória, o primeiro aos oito
minutos da etapa inicial, de ca-
beça, e o segundo aos 30 minu-
tos do segundo tempo, com um
belo chute por cobertura do meio
campo.

A “Supercopa Rádio Notí-
cias”, direcionada aos jogado-
res na faixa de 55 anos de idade,
é disputada por XI de Agosto,
Clube de Campo, Gepav e Sexta
Master. Os jogos são realizados
nas noites de sexta-feira e ma-
nhãs de domingo, com entrada
franca ao público. A competição
prossegue neste domingo (8), a
partir das 9 horas, no Estádio
“Dr. Gualter Nunes”, do XI de A-
gosto, com a partida entre XI de
Agosto x Gepav. As quatro equi-
pes irão se enfrentar em dois
turnos e as duas melhores pon-
tuadas decidem o título.

 VITÓRIA AGOSTINA NO
“CLÁSSICO DOS INVICTOS”

No domingo (1º), a equipe do
XI de Agosto derrotou o São
Martinho “A” pelo placar de 2x0
no “clássico dos invictos”, em
mais uma rodada do “9º Campe-
onato de Futebol José de Cam-
pos”, promovido pela Secretaria
de Esportes de Tatuí, em home-
nagem ao saudoso “Zé Leitei-

Campeonato José de Campos:

ro”.Os times do XI de Agosto,
São Martinho “B” e TG Engov
permanecem sem derrota nes-
ta competição, que obedece ao
sistema de “dupla eliminatória”,
ou seja, a equipe que perde duas
vezes, está desclassificada.

No outro jogo da rodada, a
Sexta Master venceu o Nova
União por 1x0. Com esta derrota,
a equipe do Nova União despe-
de-se do campeonato e se junta
ao Jardins F.C, eliminado na se-
mana passada. Seis agremia-
ções continuam na luta pelo títu-
lo. O certame prossegue neste
domingo (8), às 9h30, com mais
uma partida entre invictos, que
irá reunir TG Engov x São Marti-
nho “B”.

O Campeonato “José de
Campos” reúne jogadores na
faixa de 50 anos de idade, na
categoria veteraníssima. Todos
os jogos, abertos ao público, são
realizados no campo do Áz de
Ouro, na via de acesso ao Jardim
Santa Rita de Cássia. Até o mo-
mento, a competição apresenta
19 gols em sete partidas, média
de 2,7 por jogo.

HORIZONTAIS:
1- Clube carioca que come-

morou 110 anos de fundação
em 2012 – Perverso. 2- Monar-
ca – Tornar sombrio – (Miguel
... Jr.) Um jurista importante. 3-
A individualidade – (Familiar)
Avó – Uma santa – Abreviatura
de hectare. 4- Ferir com arma
de fogo – De outro modo – (O
Velho e o ...) Romance de
Ernest Hemingway. 5- (The
New York ...) Jornal dos Esta-
dos Unidos – (José ...) O vice-
presidente de Luiz Inácio Lula
da Silva. 6- Ornar em redor – (...
Lyon) Atriz do filme “Lolita” (o
original) – (... Fleming) O cria-
dor de James Bond. 7- (... Lake
City) A capital do Estado ame-
ricano de Utah – Pequeno car-
ro de madeira, que consiste
numa tábua montada sobre
rolamentos – A ave o põe. 8-
Nota musical – Deus egípcio –
País asiático – Sufixo diminuti-
vo. 9- (... Barroso) O autor do
samba “Faceira” – O que é
Michael Schumacher, quanto à
nacionalidade – Consoante da
palavra “soro”. 10- Gracejar – O
caminho, na filosofia de Lao-
tsé – Aves pernaltas. 11- (Dona
Flor e Seus Dois ...) Romance
de Jorge Amado – (Buenos ...)
A capital da Argentina. 12- Lu-
gar onde se bebe – (Estácio de
...) O fundador do Rio – (Patrícia
...) Uma atriz. 13- Cidade bíbli-
ca – Portanto – O níquel, em
química – A primeira consoan-
te. 14- Fibra têxtil – (Barra do ...)
Município fluminense – Após.
15- Musical cujas cenas de nu
causaram escândalo nos anos
60 –  José Serra prometeu criar
um para cuidar da segurança

HORIZONTAIS: 1- Fagundes,
Canyon. 2- Olavo, macaco, só. 3-
Nota, mil, VI. 4- Teo, bispo, Teseu.
5- ES, Maria, renome. 6- Catarineta,
PI. 7- Monet, ouve, par. 8- Caro, ai,
ao, Aída. 9- Azo, trai, Látea. 10-
Ré,triangular. 11- Olaria, caçar, BA.
12- Lábio, vilãs, rir. 13- Ás, eis, bull.
14- NE, torrão, metrô. 15- Aldeia,
Ourinhos.

nas cidades.
VERTICAIS:

1- Frade – (... Prado) Um
ator – (Gorge W ...) Um presi-
dente dos Estados Unidos. 2-
(Ao ...) Ao abandono – Atraiçoar
– (... Fernanda Cândido) Outra
atriz. 3- Interjeição de dor – (...
Clinton) Outro presidente dos
Estados Unidos – Irritar – Nota
musical. 4- (Rita ...) Uma políti-
ca – Seguir – Casal. 5- Quatro,
em algarismos romanos –
Decifrar – Uma novela do SBT.
6- (As ... do Kilimanjaro) Filme
com Ava Gardner – Lista – En-
tão. 7- (... Quadros) Foi primei-
ra-dama do Brasil de janeiro a
agosto de 1961 – Composição
poética de 14 versos – Sigla do
antigo Serviço de Proteção aos
Índios (hoje Funai). 8- (... hora
H) No momento preciso – (...
Cortez) Outro ator, já falecido –
Sigla do Museu de Arte de São
Paulo – Elemento de composi-
ção: não. 9- (... Lanka) País
asiático – Maneira de vender
mercadorias apreendidas pela
alfândega – Inscrição da cruz
de Cristo. 10- Patriarca bíblico
– (...Tsé-tung) O mentor da Re-
volução Cultural, na China – A
propósito. 11- Encontro – (Gil-
berto ...) Cantor que homena-
geou Bob Marley no CD – Abre-
viatura: italiano. 12- Rente –
Aqui – (A Cidade e as ...) Ro-
mance de Eça de Queirós. 13-
Uma – (... a ...) Um tango famo-
so – Corroer – Sigla do Estado
da araucária. 14- Isolar – “Mal”
que ataca os computadores –
Ruminante. 15- Dividir ao meio
– (Carlos ...) O autor da ópera
“O Guarani” – Uma moeda ar-
gentina.

VERTICAIS:  1- Fontes, Caroli-
na. 2- Aloés, mazela, el. 3- Gato,
com, aba. 4- Uva, mano, Triste. 5-
Nó, bate, trio, oi! 6- Pirataria, era. 7-
Em, sir, IAA, vir. 8- Sampaio, inci-
são. 9-Cio, nua, Gal, ou. 10- Cal,
Revolução. 11- AC, Tetê, alas, mi.
12- Novena, atar, Ben. 13- ISSO,
Píer, Ruth. 14- Os, empada, bilro.
15- Nogueira, Carlos.
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