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A foto acima, retirada dos álbuns do amigo e historiador es-
portivo Cláudio Aldecir, foi registrada em 6 de junho de 1971, no
Estádio do São Martinho, pelo fotógrafo A. Gil. Ela mostra o time
do Bradesco Atlético Clube que, nesta data, venceu amistosa-
mente o Comercial de Tietê com uma goleada pelo placar de 7x1.
A equipe era presidida por Edson Maurício de Almeida e o distin-
tivo do uniforme possuía o desenho de um tatuzinho, para lem-
brar que ali estava um time da cidade de Tatuí. O time que venceu
o Comercial foi composto por Pilon, Páscole, Chicão, Décio, Eu-
rides, Tostão, Domingues, Lauri, Ademir, Gato, Zé Maria Saúva
(que também era chamado de Formiga) e Adílson. Mais uma bo-
nita recordação para nosso álbum, com quase 44 anos de sau-
dades...

Após quatro anos:

“MORUMBI” VENCE CLÁSSICO DE
CARNAVAL NA COLINA DAS ESTRELAS

Depois de quatro anos amar-
gando derrotas, a equipe do
“Morumbi” voltou a vencer o clás-
sico futebolístico disputado anu-
almente, no sábado de carnaval,
no campo da Colina das Estre-
las de Tatuí, o “Colinão”. O time
formado por moradores da parte
alta do condomínio residencial
ganhou da “Rossinha”, compos-
ta pelos moradores da parte
baixa, pelo placar de 2x1. Com o
resultado positivo, o Morumbi
reduziu a vantagem da Rossinha
no tradicional amistoso carna-
valesco. Agora são nove vitórias
do Morumbi e doze da Rossinha
em 21 partidas, sem contar os
empates.

O Morumbi, que no ano pas-
sado sofreu com a falta de jogado-
res, desta vez atuou completo e
com seu banco de reservas reple-
to de opções para o técnico Jôse.
A equipe apresentou também
melhor condicionamento físico e
criou diversas chances para am-
pliar o marcador. Tanto que o go-
leiro Juliano, da Rossinha, foi con-
siderado o melhor em campo de
sua equipe. Borioli, aos 19 minu-
tos do primeiro tempo, inaugurou
o marcador para o Morumbi. Na
segunda etapa, Gaúcho ampliou
a vantagem aos 12 minutos. O gol
da Rossinha foi assinalado por
Pimpão aos 22 minutos, mas o
time da parte baixa da Colina não
encontrou forças para buscar o
empate.

Após a partida, Zé Reynaldo,
principal incentivador e organi-
zador do amistoso, entregou o
troféu aos jogadores do Morum-
bi, que festejaram a vitória inten-
samente. O Morumbi, comanda-
do por Jôse, atuou com: Zeca,
Alex, Cicinho, Zanqueta, Carlão
Poles, Borioli, Edil, Serginho,
Gaúcho, Pintinho, Jéferson, Ra-
fael, Reasco, Sílvio, Lisandro, Zé
Maria, Marquinhos e Vaguinho. A
Rossinha, dirigida por Turco, foi
de Juliano, João Orsi, Beto, Pim-
pão, Guilherme, Mingo Angelini,
Nelsinho, Ozílio, Juliano Nivoloni,
Manu, Marcão, Edinho, Márcio,
Zé Reynaldo e Miltinho Franco. A
partida foi arbitrada corretamen-
te por Miltinho Stape.

Morumbi quebra invencibilidade do adversário no clássico.

Rossinha não conseguiu manter sua sequência de vitórias.

Borioli e Gaúcho, autores dos gols no triunfo do Morumbi.

Teve até volta olímpica com o
troféu no “Colinão”.

No domingo (15), a atleta Ma-
ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, de Tatuí, foi vice-cam-
peã de uma das categorias da
“Corrida da Folia”, disputada no
Parque Tecnológico de Soroca-
ba. Ela completou o percurso de
8,5 quilômetros em 42 minutos
e 12 segundos e foi contempla-
da com medalha e troféu.

A “Corrida da Folia” foi o pri-
meiro evento esportivo promovi-
do no Parque Tecnológico e re-
cebeu dezenas de atletas de
várias cidades da região. A pro-
va foi organizada pela Associa-
ção de Atletismo Santi Pegoretti
(AASP), com o apoio da Prefeitu-
ra de Sorocaba.

Atenção e apoio
O atletismo de Tatuí merece

atenção e apoio dos dirigentes
esportivos. Desde o início de
2015, a modalidade já trouxe
vários troféus e medalhas para
o município, e no ano passado,
conquistou 43 títulos de cam-
peão. Praticamente em quase
todos os fins de semana os atle-

ATLETA DE TATUÍ É VICE-CAMPEÃ
NA “CORRIDA DA FOLIA”

 A atleta de Tatuí mostra os prê-
mios conquistados.

Neste fim de semana, a bola
volta a rolar nos dois campeona-
tos de futebol em andamento
em Tatuí. Na sexta-feira (20), a
partir das 19 horas, no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo,
está agendada rodada dupla da
“Supercopa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio. A competição,
que reúne jogadores na faixa de
55 anos de idade, apresenta os
jogos entre Gepav x Sexta Master
e Clube de Campo x XI de Agos-
to, com entrada franca ao públi-
co.

BOLA VOLTA A ROLAR
NESTE FIM DE SEMANA

No domingo (22), a partir das
9 horas, no campo do Áz de Ouro,
na via de acesso ao Jardim San-
ta Rita, ocorre rodada dupla do
“9º Campeonato José de Cam-
pos”, que presta homenagem
ao saudoso “Zé Leiteiro”. Neste
dia, se enfrentam Frente Negra x
São Martinho “B” e São Martinho
“A” x Sexta Master. Os dois jogos
são abertos ao público e os
perdedores estarão eliminados
desta competição, que reúne
atletas na faixa de 50 anos de
idade, na categoria veteraníssi-
ma.

FUTEBOL DAS BONECAS
AGITA CLUBE DE CAMPO

Neste domingo (22), o Cat-
Sesi “Wilson Sampaio” de Tatuí
inicia a fase municipal da 68ª
edição dos “Jogos do Sesi”, que
deverão reunir equipes de diver-
sas empresas da cidade. A pri-
meira modalidade a ser dispu-
tada é a natação, a partir das 10
horas, no Centro de Lazer e Es-
portes do Sesi, na Avenida Júlio
de Mesquita Filho, s/nº, Vila Dr.
Laurindo. Para participar, as
empresas precisam pagar ta-
xas referentes a cada modalida-
de esportiva.

Em março, a competição
prossegue com disputas de
pesca (dia 1º, às 9h30, no Pes-
queiro Ternura, com limite de
inscrições até 23 de fevereiro),
supino (dia 8, às 10 horas, no
Sesi, com limite de inscrições
até 2 de março) e vôlei de praia
em trio (dia 22, às 9h30, no Sesi,
com limite de inscrições até 9 de
março).

Em abril, haverá disputas de
futebol (início no dia 12, no Sesi,
em vários horários, com limite
de inscrições até 30 de março) e
tênis de campo (dia 26, às 9h30,
nas quadras do Complexo “Ayr-
ton Senna”, com limite de inscri-
ções até 20 de abril). No mês de
maio, estarão em disputa o truco
(dia 3, às 9h30, no Sesi, com
limite de inscrições até 20 de
abril) e o futebol de salão (dia 24,
no Sesi, em diversos horários,
com limite de inscrições até 11
de maio).

Em junho, estão programa-
das as disputas de tênis de mesa
(dia 7, às 9h30, no Sesi, com li-
mite de inscrições até 1º de ju-

JOGOS DO SESI
COMEÇAM NESTE DOMINGO

nho), voleibol (início no dia 14, no
Sesi, em vários horários, com
limite de inscrições até 8 de ju-
nho), atletismo (dia 14, às 9h30,
na Pista Municipal de Atletismo,
com limite de inscrições até 8 de
junho) e xadrez (dia 21, às 9h30,
no Sesi, com limite de inscri-
ções até 15 de junho).

Em julho, haverá disputas de
futebol de sete master (dia 5, no
Sesi, em diversos horários, com
limite de inscrições até 1º de
julho), bilhar (dia 12, às 9h30, no
Sesi, com limite de inscrições
até 6 de julho), cabo de guerra
(dia 19, às 9h30, no Sesi, com
limite de inscrições até 13 de
julho) e damas (dia 26, às 9h30,
no Sesi, com limite de inscri-
ções até 20 de julho).

Em agosto, as disputas ocor-
rem nas modalidades de quei-
mada (dia 9, às 9h30, no Sesi,
com limite de inscrições até 3 de
agosto), escalada (dia 9, às 9h30,
no Sesi, com limite de inscri-
ções também até 3 de agosto),
videogame (dia 23, às 9h30, no
Sesi, com limite de inscrições
até 17 de agosto) e boliche (dia
26, às 18h30, no Boliche Mille-
nium, com limite de inscrições
até 17 de agosto).

Em setembro, será a vez do
biribol (dia 27, às 9h30, no Sesi,
com limite de inscrições até 21
do referido mês). Em outubro,
haverá disputa de paintball (dia
25, às 9h30, no Sesi, sem prazo
limite de inscrições). Haverá ain-
da competições de judô, kart,
mountain bike e trekking. Mais
informações pelos fones: (15)
3205-7933 e 3205-7934.

tas ganham prêmios nas provas
realizadas na região. Com uma
boa estrutura para os treinamen-
tos e a formação e revelação de
novos talentos, o atletismo ta-
tuiano poderia tornar-se nova-
mente uma potência esportiva,
como foi na década de 90, quan-
do venceu os “Jogos Regionais”
em Lençóis Paulista, competin-
do contra cidades do nível de
Sorocaba e Bauru.

Os participantes da edição 2015 do “Futebol das Bonecas”.

Não faltaram passes refinados e de categoria no jogo festivo.

Uma defesa espetacular durante
a animada partida.

O tradicional “Futebol das
Bonecas” agitou o domingo de
carnaval no Estádio “Itatibão”, do
Clube de Campo, com portões
abertos ao público. Neste even-
to esportivo carnavalesco, os
jogadores vestem trajes femini-
nos e disputam uma animada
partida, com lances que arran-
cam muitas risadas da torcida,
formada especialmente por fa-
miliares e amigos. A reportagem
deste semanário esteve presen-
te ao “Itatibão” e registrou diver-
sos momentos da sempre des-
contraída e irreverente peleja,
que terminou empatada por 2x2
no tempo regulamentar. A deci-
são ocorreu na disputa de pê-
naltis e quem ganhou foi a ale-
gria.

SESI PROMOVE ATIVIDADES
NO SÁBADO DE CARNAVAL

O sábado de carnaval foi mo-
vimentado nas dependências do
Cat-Sesi “Wilson Sampaio” de
Tatuí, com diversas atividades
na área esportiva, sob a orienta-
ção dos professores Muryllo,
Sérgio Henrique, Patrícia e Fran-
celine.

Mais de trinta alunos partici-
param de exercícios físicos na
academia, enquanto as turmas
de futebol e rugby do projeto “Atle-
ta do Futuro” treinaram no cam-
po, preparando-se para a tem-

porada 2015. Houve ainda ativi-
dades de pólo aquático e nado
sincronizado nas piscinas do
centro de lazer e esportes. O
nado sincronizado, por sinal, é
uma das novidades das oficinas
de esportes do Sesi para este
ano.

Para fazer parte das turmas
de esporte do Sesi e conhecer
os serviços oferecidos pela uni-
dade de Tatuí, entre em contato
pelo fone: (15) 3205-7911 e fale
com Cristiane ou Gustavo.
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