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A fotografia acima foi clicada na década de 90, no ginásio esportivo da Associação Atlética XI de
Agosto, durante a disputa do “Internão de Futsal”. Ela nos mostra uma das formações do 80 F.S.,
tradicional equipe tatuiana, comandada pelo técnico Raul da Silva, e considerada uma verdadeira
“papa-títulos” desta competição. Vemos, na imagem, um time recheado de craques, com Marquinho
Farmacêutico, Ilde, Nil, Duzinho e Marco Aurélio, além dos saudosos Gordinho e Ede e do massagista
Bonga. Uma seleção da “bola pesada”, que certamente deve ter conquistado um dos troféus em
disputa naquela temporada. Mais uma lembrança para nosso álbum, registrada há cerca de vinte
anos...

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

A equipe Sub-15 do Esporte
Clube São Martinho, formada por
atletas nascidos nos anos 2000
e 2001, sagrou-se campeã in-
victa da “Copa América do Sul de
Futebol de Base”, disputada no
período de 17 a 24 de janeiro, em
Santana de Itararé, no Paraná.

Esta foi a 4ª participação do
“Leão do Sul” na competição. Nos
anos anteriores, o Sub-15 do São
Martinho ficou em 4º, 3º e 2º luga-
res. Além do título, o time tatuiano
ganhou também o prêmio de go-
leiro menos vazado, através de
Cassiano, que sofreu apenas
dois gols no campeonato.

A equipe campeã do São Mar-
tinho, orientada pelo treinador
João Boi, conquistou o título com
o seguinte elenco: Cassiano, Lu-
cas, Washington, Bruno, Ma-
theus, Thiago, Rafael, Felipe,
Arilson, William, Davi, Fabrício,
João Paulo, Luquinha, Thiago
Benetti, Guilherme, Wesley,
Reinaldo e Roger. Nico traba-
lhou como massagista e prepa-
rador físico.

Sub-13 termina em 3º lugar
Outra equipe do São Martinho

que destacou-se na “Copa
America do Sul” foi a da categoria
Sub-13, que terminou a disputa
em 3º lugar, dentre 44 times, tam-
bém sob o comando do técnico
João Boi. O resultado mereceu
grande comemoração, já que
esta foi a primeira vez que o time,
formado por jogadores nascidos
nos anos de 2002 e 2003, partici-
pou deste campeonato. O elenco
é o seguinte: Orides, Lucas, Leo-
nardo, Daniel, Leonardo Firmino,
Daniel, Mário Augusto, André,
Ronald, Luiz Gabriel, Gustavo,
João Vítor, Luís Henrique, Kauan,
Felipe e Diogo.

O São Martinho disputou ain-
da a competição na categoria
Sub-17, com jogadores nasci-
dos nos anos de 1998 e 1999. O
time se classificou na 1ª fase,
quando as equipes foram dividi-
das em grupos, mas acabou
eliminado na etapa seguinte. A

SÃO MARTINHO É CAMPEÃO
DA COPA AMÉRICA DO SUL
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Equipe Sub-15 comemora o título invicto em Santana de Itararé.

Time Sub-13 do “Leão” termina disputa na terceira colocação.

Os troféus conquistados pelo São Martinho no campeonato.

equipe formou com Felipe, Iago,
Leonardo, Juninho, Jadeson,
Roger, Carlão, Carlos, Arilson,

Francisley, Leonardo Itapê, João
Paulo, Otávio, Matheus, Luizinho
e Luiz Gustavo.

GEPAV ESTREIA COM VITÓRIA
NA SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS

Fotos: Luiz Carlos Teixeira

Gepav surpreende os agostinos e vence no “Gualter Nunes”.

Derrotado, XI de Agosto tentará reabilitar-se na próxima rodada.

No domingo (8), no Estádio
“Dr. Gualter Nunes”, a equipe do
Grêmio Esportivo Pavanelli (Ge-
pav) derrotou o XI de Agosto pelo
placar de 1x0, em sua estreia na
“Supercopa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí.

O gol foi assinalado pelo za-
gueiro Roberto, em cobrança de
falta, aos 12 minutos do primeiro
tempo. Com a vitória, o Gepav
soma três pontos e passa a di-
vidir a liderança da competição
com a Sexta Master. As equipes
do XI de Agosto e Clube de Cam-
po ainda não pontuaram.

O campeonato terá uma pau-
sa neste fim de semana, em vir-
tude do carnaval. A disputa pros-
segue na sexta-feira, dia 20 de
fevereiro, a partir das 19 horas,
com rodada dupla no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo.
Na oportunidade, irão jogar Ge-
pav x Sexta Master e Clube de
Campo x XI de Agosto.

A “Supercopa Rádio Notíci-
as” é direcionada aos jogadores
na faixa de 55 anos de idade,
com jogos abertos ao público.
As quatro equipes participantes
se enfrentam em dois turnos e
as duas melhores pontuadas
decidem o título do certame.

ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CARNAVAL DE TATUÍ
Dois tradicionais eventos es-

portivos deverão movimentar o
carnaval de Tatuí. O primeiro será
neste sábado (14), a partir das
10 horas, no campo de futebol
da Colina das Estrelas de Tatuí,
com o “clássico” entre Morumbi
x Rossinha. O time do Morumbi
é composto por moradores da
parte alta do condomínio re-
sidencial e a Rossinha - com
dois “esses” mesmo - é forma-
da pelos moradores da parte
baixa.

Essas duas equipes enfren-
tam-se anualmente, sempre no
sábado de carnaval, em clima
de festa, mas também de rivali-
dade. Nos últimos anos, a Ros-
sinha ampliou a sua vantagem
sobre o Morumbi: em vinte con-
frontos, possui doze vitórias,
contra oito do adversário. O
Morumbi não vence o “clássico
carnavalesco” há alguns anos e
tentará quebrar a escrita em
2015. No ano passado, o jogo
terminou com a vitória da Ros-

sinha, de virada, pelo placar de
2x1.

Futebol das Bonecas
Neste domingo (15), a partir

das 16 horas, no Estádio “Ita-
tibão”, do Clube de Campo, ocor-
re mais uma edição do “Futebol
das Bonecas”, onde os jogado-
res vestem trajes femininos e
disputam uma animada partida.
O jogo se caracteriza principal-

mente pela alegria, descontra-
ção e irreverência e sempre apre-
senta lances que arrancam risa-
das do público. Os times serão
formados por associados do clu-
be e convidados e a entrada é
gratuita. O “Futebol das Bone-
cas” marca ainda a reabertura
do Estádio “Itatibão”, que se en-
contrava fechado para manuten-
ção.

Equipe do Morumbi tentará quebrar série de derrotas no clássico
colinense de carnaval.

No domingo (8), o atleta Felipe
Augusto Ribeiro da Silva venceu
a Corrida “Venâncio Ayres”, dis-
putada em Itapetininga, com
percurso de dez quilômetros. Fe-
lipe competiu na categoria geral
e cruzou a linha de chegada em
34 minutos. Ele representou Ta-
tuí pela Equipe “Pé Vermeio”,
dirigida pelo técnico Eronides
dos Santos.

ATLETA DE TATUÍ VENCE PROVA EM ITAPETININGA

Felipe, o primeiro do lado direito, competiu pela categoria geral.

No domingo (8), a equipe do
TG Engov manteve a invencibi-
lidade na 9ª edição do “Campeo-
nato de Futebol José de Cam-
pos”, ao derrotar o São Martinho
“B” pelo placar de 1x0. Esta com-

TG ENGOV INVICTO NO
CAMPEONATO DO ÁZ DE OURO

petição, disputada na categoria
veteraníssima, para atletas na
faixa de 50 anos de idade, presta
homenagem ao saudoso “Zé
Leiteiro”, e obedece ao sistema
de dupla eliminatória, ou seja, o
time que perde duas vezes está
desclassificado.

TG Engov e XI de Agosto são
as únicas equipes ainda invic-
tas e irão se enfrentar no próxi-
mo dia 1º de março. Com uma
derrota, mas ainda na luta pelo
título, estão São Martinho “A”, São
Martinho “B”, Sexta Master e Fren-
te Negra. Os times do Nova União
e Jardins F.C. estão eliminados.

Neste fim de semana, em
razão do carnaval, não haverá
rodada. O campeonato prosse-
gue no domingo, dia 22 de feve-
reiro, a partir das 9 horas, com os
jogos entre Frente Negra x São
Martinho “B” e São Martinho “A” x
Sexta Master. Os perdedores
dessas partidas estarão fora da
disputa. Todos os jogos, aber-
tos ao público, são realizados no
campo do Áz de Ouro.
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