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A fotografia acima, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi
registrada em 1962, no Estádio do São Martinho. Ela mostra o time juvenil do São Martinho,
orientado, na época, pelo afamado técnico Quartino Castelli, conhecido por seu trabalho tam-
bém em clubes de Sorocaba. Nesta imagem de 53 anos, não foram identificados somente dois
jogadores, o segundo e o quarto agachados, a partir da esquerda. Se você os conhece, entre
em contato e nos informe, para que possamos completar o elenco. Vamos à equipe do “Leão
do Sul”: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Miltinho Corrêa (Supermercado Corrêa),
Toninho Fornazari, Daniel, Oswaldinho, Zé Arlindo (conhecido saxofonista), Panca, Bequinha,
Toninho Chouriço e o auxiliar técnico Cido. Agachados, na mesma ordem, vemos Zé Branco,
Lázaro Phols (entre os dois jogadores não identificados), Zagalo e Valdevino. Ao fundo estão
o portão de entrada do estádio, o antigo vestiário, atualmente desativado, e as casas na Rua
Capitão Lisboa. Quanta saudade, o tempo não para...

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, no fone: (15) 3305-6674. Depois da utilização, as fotos serão devolvidas aos
proprietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

GEPAV ASSUME LIDERANÇA ISOLADA
DA SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS

Gepav realiza ótima campanha na Supercopa Rádio Notícias.

Na sexta-feira (20), o Está-
dio “Itatibão”, do Clube de Cam-
po, recebeu rodada dupla da
“Supercopa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida
pela Central de Rádio de Tatuí.
A competição reúne quatro
equipes – XI de Agosto, Gepav,
Clube de Campo e Sexta
Master – formadas por atletas
na faixa de 55 anos de idade.
Os times jogam entre si, em
dois turnos, e os dois melho-
res pontuados disputam o títu-
lo.

A equipe do Grêmio Espor-

tivo Pavanelli (Gepav) assumiu
a liderança isolada da compe-
tição, com seis pontos em duas
partidas, após derrotar a Sexta
Master pelo placar de 1x0, gol
de Almir. Na segunda partida,
o XI de Agosto recuperou-se do
revés sofrido na estreia, diante
do Gepav, e ganhou do Clube
de Campo também por 1x0,
gol de Dunga. XI de Agosto e
Sexta Master ocupam a 2ª co-
locação, com três pontos cada,
e o Clube de Campo está em
último lugar, ainda sem ne-
nhum ponto.

Na noite da quinta-feira (26),
mais dois jogos estavam agen-
dados para o Estádio do Clube
de Campo de Tatuí, encerran-
do o primeiro turno do certame,
entre Sexta Master x XI de A-
gosto e Clube de Campo x Ge-
pav. No dia 6 de março, a partir
das 19 horas, no mesmo local,
haverá mais uma rodada dupla
na abertura do returno, com as
partidas entre Gepav x XI de
Agosto e Clube de Campo x
Sexta Master. Todos os jogos
tem entrada gratuita ao públi-
co.

No domingo (22), mais dois
times despediram-se do “9º
Campeonato de Futebol José
de Campos”, disputado no cam-
po do Áz de Ouro, com a orga-
nização da Secretaria Munici-
pal de Esportes. Esta compe-
tição presta homenagem ao
saudoso “Zé Leiteiro” e reúne
atletas na faixa de 50 anos de
idade, na categoria veteranís-
sima.

Na rodada passada, a Fren-

MAIS DUAS EQUIPES DESPEDEM-SE
DO CAMPEONATO “JOSÉ DE CAMPOS”

TG Engov é um dos times invictos na competição.

te Negra eliminou o São Mar-
tinho “B” na disputa de penali-
dades, pelo placar de 2x1. A
partida terminou empatada
sem gols no tempo regulamen-
tar. No outro jogo, o São Mar-
tinho “A” tirou a Sexta Master
do campeonato, com uma vitó-
ria pela contagem de 3x0. Além
de Frente Negra e São Martinho
“A”, ainda permanecem na com-
petição as equipes do XI de A-
gosto e TG Engov, ambas in-

victas.
O campeonato prossegue

neste domingo (1º), a partir
das 9 horas, com rodada du-
pla, aberta ao público. Na pri-
meira partida, irão se enfrentar
Frente Negra x São Martinho
“A”. Quem perder, está fora da
disputa. Em seguida, aconte-
ce o jogos dos invictos, entre XI
de Agosto x TG Engov. O ven-
cedor já garante vaga na finalís-
sima.

O “Dia Internacional da Mu-
lher”, celebrado em 8 de mar-
ço, será comemorado com a
realização da “2ª Corrida Femi-
nina Cidade de Tatuí”. A prova,
somente para mulheres, será
disputada a partir das 7h30,
em duas categorias: 16 a 39
anos de idade e 40 anos ou
mais. A organização é da Aca-
demia em Excelência Física,
através dos professores José
Mesquita dos Santos e Mina
Alves Garcia.

A largada ocorrerá na Ala-
meda João de Campos, nº 430,
no Bairro Nova Tatuí, defronte à
academia. A prova feminina,
com percurso de quatro quilô-

CORRIDA COMEMORA
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Evento esportivo terá participação de professoras e funcionárias da
rede de ensino.

metros, recebe o apoio das
Secretarias de Educação, Saú-
de e Esportes, clubes de servi-
ço e patrocinadores.

As mulheres participantes,
que deverão vestir a camiseta
do evento, na cor rosa, ganha-
rão café da manhã. Haverá tam-
bém medalhas para as cem
primeiras colocadas. Estão
inscritas mulheres de Tatuí,
Boituva, Cerquilho, Iperó e Ita-
petininga e cerca de 60% de-
las são professoras e funcio-
nárias da rede municipal de
ensino. Mais informações so-
bre a corrida são obtidas pelos
fones: (15) 3251-5424 e 99716-
2559.

A Secretaria de Esportes
de Tatuí recebe inscrições até
o dia 27 de março de equipes
da cidade e região interessa-
das em participar da “3ª Copa
Craques do Futuro”. Serão qua-
tro categorias em disputa: Sub-
11 (nascidos de 2004 a 2006),
Sub-13 (nascidos em 2002 e
2003), Sub-15 (nascidos em
2000 e 2001) e Sub-17 (nasci-
dos em 1998 e 1999).

As inscrições podem ser
feitas pelo fone: (15) 3251-4844
ou através do e-mail: esportes
@tatui.sp.gov.br. A arbitragem
estará à cargo da TOE – Tatuí
Organização Esportiva. Have-
rá premiação aos campeões e
vices de cada categoria, arti-
lheiros e melhores goleiros. O
congresso técnico irá ocorrer
no dia 31 de março, a partir das
19 horas, na sede da Secreta-
ria de Esportes, na Rua Santa
Cruz, nº 1.210.

A “Copa Craques do Futu-
ro” terá uma fase pré-classi-
ficatória, onde as equipes jo-
garão entre si, dentro de seus
grupos. As melhores classifi-
cadas de cada grupo serão
divididas nas séries “ouro” e
“prata”, onde disputarão uma
nova fase de classificação,
quartas de finais, semifinais e
finais. As partidas ocorrerão
somente em estádios da cida-
de de Tatuí.

SECRETARIA
INSCREVE PARA
COPA CRAQUES

DO FUTURO
CAMPEONATO VARZEANO ABRE INSCRIÇÕES

Estão abertas até o dia 17
de março as inscrições para
equipes que desejam partici-
par do “14º Campeonato Muni-
cipal de Futebol Varzeano”,
organizado pela Secretaria de
Esportes de Tatuí. O certame
será disputado nas séries “ouro”
e “prata”, com vagas limitadas.

O congresso técnico da
série prata está agendado para
o dia 18 de março, às 19 horas,
na sede da secretaria, na Rua
Santa Cruz, nº 1.210. O con-
gresso da série ouro será no
dia seguinte, no mesmo horá-
rio e local. A previsão é de que
o campeonato comece no dia
22 ou 29 de março.

Os quatro primeiros colo-
cados da série prata se classi-
ficam para a série ouro de 2016.
E os últimos colocados de ca-
da grupo da série ouro serão
rebaixados para a série prata
do ano seguinte. Em 2014, a
equipe do Jardim Santa Rita

conquistou o título da série ou-
ro e a Vila Esperança foi cam-
peã da série prata, obtendo a
vaga para a série ouro na atual
temporada. Maiores informa-
ções sobre o “Campeonato Var-
zeano 2015” são fornecidas
pelo fone: (15) 3251-4844.

 Equipe do Santa Rita é a atual tricampeã da série ouro.

Em Cesário Lange:

AMISTOSO REINAUGURA
ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

No sábado (21), um amis-
toso entre o Ipiranga, de Cesá-
rio Lange, e o Paulista, de Ta-
tuí, marcou a reinauguração
das arquibancadas e dos no-
vos vestiários (foto) do Estádio
Municipal “João Cassemiro de
Campos”, na vizinha cidade. O
campo de futebol teve as arqui-
bancadas ampliadas e os ves-
tiários inteiramente restaura-
dos. O amistoso terminou com
a vitória do Ipiranga pelo placar
de 3x2.

FESTIVAL
SESI NA ÁGUA
Dia 8 de março, a partir das

8h30, o Sesi de Tatuí promove
a edição 2015 do tradicional
“Festival Sesi na Água”, com
várias provas de natação. As
inscrições já estão abertas e
podem ser realizadas na se-
cretaria do centro de lazer e
esportes, na Avenida Júlio de
Mesquita Filho, s/nº, na Vila
Dr. Laurindo, ou através do fo-
ne: (15) 3205-7911. Maiores
informações com Gustavo ou
Cristiane, pelos fones: (15)
3205-7934 e 3205-7933.

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!
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