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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada dos álbuns do amigo e historiador
esportivo Cláudio Aldecir, nos mostra a equipe de futebol de sa-
lão do “Estudiantes” na disputa do tradicional campeonato “In-
ternão” na Associação Atlética XI de Agosto. A imagem foi regis-
trada em 1971, ano em que o “Internão” foi realizado pela primeira
vez no então “novo” ginásio agostino. O “Estudiantes” sempre era
considerado uma das forças da competição e candidato ao título,
ao lado de Nevaska, Atlanta e Academia, dentre outros times da
época. E nesta edição, a equipe sagrou-se campeã, após derro-
tar a Academia na partida decisiva, pelo placar de 1x0. A escalação
da foto é a seguinte: Barth, Oswaldinho, Abud, Catatau, Mário Sér-
gio e Paulo Antonio. Lá se vão 44 anos, o tempo passa e a sauda-
de aumenta...

No domingo (1º), no Ginásio
Esportivo “José Coréia”, em Ba-
rueri, a atleta tatuiana Érica Ma-
chado conquistou a medalha de
ouro na 1ª etapa do “Circuito Pau-
lista de Jiu-Jitsu”. Orientada pelo
técnico João Arnon, o Nonô, Érica
competiu pela “Academia Arnon
Gym” na categoria adulto meio
pesado, para os atletas de faixa
branca.

Nesta mesma competição,
Anderson Silva, o Pezão, tam-
bém da Academia Arnon Gym,
sagrou-se vice-campeão na ca-
tegoria adulto super pesado, pa-
ra atletas de faixa azul, e trouxe
medalha de prata para Tatuí.

TATUIANA GANHA MEDALHA DE OURO
NO CIRCUITO PAULISTA DE JIU-JITSU

O técnico Nonô ladeado pelos medalhistas Anderson e Érica, de Ta-
tuí.

Érica Machado recebe sua me-
dalha no alto do pódio.

No sábado (28), o atleta
Felipe Augusto Ribeiro da Silva,
de Tatuí, foi vice-campeão na
“Corrida Noturna do Sesc So-
rocaba - Parque das Águas”, pro-
movida na vizinha cidade. Felipe
completou o percurso de sete
quilômetros com o tempo de 23
minutos. A prova masculina con-
tou com a participação de 688
atletas.

Na prova feminina, a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, também de Tatuí,
completou o percurso na 11ª
posição na classificação geral,
com o tempo de 34 minutos. Par-
ticiparam da corrida 570 mulhe-
res.

ATLETA É VICE-CAMPEÃO
EM PROVA NOTURNA

Felipe e Malu exibem as meda-
lhas conquistadas na corrida.

Duas goleadas marcaram a
rodada dupla da “Supercopa Rá-
dio Notícias de Futebol Master”,
disputada na quinta-feira (26),
no Estádio “Itatibão”, do Clube
de Campo de Tatuí. O time do
Gepav, líder invicto da competi-
ção, venceu o Clube de Campo
por 7x0. Os gols foram assinala-
dos por Lua (2), Almir, Tutu, Sér-
gio, Julinho e Serginho. O XI de
Agosto, vice-líder, derrotou a Sex-
ta Master pelo placar de 5x1. Pe-
dro Manis (2), Pipoca, Cardosi-
nho e Esquerdinha marcaram
os gols agostinos e Chico Nasal
fez o único gol da Sexta Master.
Estes jogos encerraram o pri-
meiro turno do campeonato.

O segundo turno começa
nesta sexta-feira (6), às 19 ho-
ras, no Estádio do Clube de
Campo, com mais uma rodada
dupla aberta ao público. No pri-
meiro jogo, se enfrentam Gepav
x XI de Agosto. Se vencer, o Gepav
garante vaga na decisão com
duas rodadas de antecedência.
Em seguida, se enfrentam Clu-
be de Campo x Sexta Master. O
perdedor praticamente dá adeus
às chances de chegar à final da
competição.

A “Supercopa Rádio Notíci-
as” reúne quatro equipes – XI de
Agosto, Gepav, Clube de Campo
e Sexta Master – compostas por
atletas na faixa de 55 anos de
idade. Esses times jogam entre
si, em dois turnos, e os dois me-
lhores pontuados disputam o tí-
tulo. Até o momento, o Gepav
tem nove pontos, o XI de Agosto
está com seis pontos, a Sexta
Master soma três pontos e o Clu-
be de Campo ainda não ganhou
nenhum. Restam três partidas
para cada time.

GOLEADAS NA
SUPERCOPA

RÁDIO NOTÍCIAS

O time do XI de Agosto é o
primeiro finalista do “9º Campe-
onato de Futebol José de Cam-
pos”, promovido no campo do Áz
de Ouro, com a organização da
Secretaria Municipal de Espor-
tes. A competição presta home-
nagem ao saudoso “Zé Leiteiro”
e reúne jogadores na categoria
veteraníssima, na faixa de 50
anos de idade.

Os agostinos garantiram
vaga após derrotar o TG Engov
por 2x1 na disputa de penalida-
des, no “jogo dos invictos”. No
tempo regulamentar, a partida
terminou empatada pelo placar
de 1x1. No outro jogo da rodada,
o São Martinho eliminou a Frente
Negra do certame, com uma vi-
tória por 4x0. Neste domingo (8),
às 9h30, se enfrentam São
Martinho x TG Engov. O perdedor
estará fora da competição e o
vencedor se classifica para dis-
putar o título contra o XI de Agos-
to.

XI DE AGOSTO É
FINALISTA NO
ÁZ DE OURO

O Gimnasiu Eventos Espor-
tivos deverá promover a “Super-
copa de Futebol Society 2015”
nos próximos meses de abril e
maio, nas dependências do
“Santa Emília Society Ball”. As
equipes interessadas em parti-
cipar poderão inscrever-se até o
dia 31 de março, mediante pa-
gamento de uma taxa de R$
300,00 (categoria principal) ou
R$ 250,00 (categoria super qua-
rentão).

As partidas, com duração de
20x20 minutos, serão realizadas
às terças, quintas e sextas-fei-
ras, a partir das 19 horas, na se-
de do Santa Emília Society Ball.
A competição obedecerá ao sis-
tema de dupla eliminatória, ou
seja, a equipe que perder duas
vezes, estará desclassifi-cada.
Haverá premiação em dinheiro,
troféus e medalhas para as equi-
pes campeã e vice-campeã de
cada categoria, além dos arti-
lheiros e goleiros menos vaza-
dos.

O congresso técnico foi a-
gendado para dia 2 de abril, às
19 horas. Maiores informações
sobre a competição, retirada e
entrega das fichas de inscrição
e pagamento da taxa podem ser
obtidos pelos  fones: (15) 3251-
1525 e 99622-5656 ou ainda pelo
e-mail: gui.mauri@bol.com.br.

SUPERCOPA
DE FUTEBOL

SOCIETY

FESTIVAL DE
BASQUETE

No domingo (1º), trios de Tatuí
se destacaram no “Festival de
Basquete 3x3”, realizado em A-
varé, e trouxeram os troféus de
campeão e vice-campeão. O trio
formado por Emanuel, Douglas
e Maike conquistou o título e o trio
composto por Gabriel, Natan e
Felipe ficou em 2º lugar.

Tatuí participou ainda com
dois trios na categoria Sub-17. O
trio formado por Jhonatan, Felipe
e David terminou em 4º lugar e o
trio composto por Joaquim, Lu-
cas e Caio encerrou sua partici-
pação na 5ª colocação. O bas-
quete tatuiano é mantido em
parceria pela Associação dos
Amigos do Basquete de Tatuí
(AABT), Secretaria Municipal de
Esportes e Associação Atlética
XI de Agosto, com o apoio de pa-
trocinadores.

AMISTOSO MOVIMENTA
COLINA DAS ESTRELAS

Na quinta-feira (26), o campo
da Colina das Estrelas de Tatuí,
o “Colinão”, foi palco de uma
partida amistosa que terminou

“Amigos do Cabeça”: uma verdadeira seleção tatuiana em campo.

com seis gols. O time dos “Ami-
gos do Cabeça”, montado pelo
advogado e esportista Renato
Pereira de Camargo, enfrentou
o tradicional “Barsemlona”, equi-
pe composta por atletas do con-
domínio residencial.

O jogo reuniu diversos cra-
ques do futebol tatuiano, de am-
bos os lados, e terminou empa-
tado pelo placar de 3x3. Patão,
Alex e Melissa assinalaram os
gols do quadro visitante e Lange,
Borioli e Edil marcaram os ten-
tos colinenses. Depois da pele-
ja, os jogadores se confraterni-
zaram e saborearam um “arroz
com suã”, preparado pelo “chef”
Luís Lourenço, o Abud.

No último fim de semana, a
seleção feminina de voleibol de
Tatuí, formada em parceria com
a Associação Atlética XI de Agos-
to, e comandada pelo técnico
Natalino Pedreschi Júnior, o Ma-
goo, participou do “3º Torneio
Fefiso de Voleibol Adulto”, com a
organização da Liga de Voleibol
de Sorocaba e Região (LVSR).

A equipe jogou a competição
com atletas da categoria Sub-19
e terminou a disputa em 7º lugar.
O objetivo foi treinar a seleção
contra atletas de nível adulto,
para ganhar experiência e dis-
putar com destaque o campeo-
nato “Sub-19”. A seleção da ci-
dade de Santana do Parnaíba foi
a campeã do Torneio Fefiso e o
time de Várzea Paulista ficou em
2º lugar.

SELEÇÃO
FEMININA DE
VOLEIBOL NO

TORNEIO
FEFISO

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!

LIGUE: 3305-6674

HORIZONTAIS:
1- (... Murphy) Ator do filme

“O Professor Aloprado” – Livro
de Fernando Morais – (... Dir-
ceu) Membro do PT. 2- Apolo-
gia – (11 de ...) Data em que se
lembra do atentado contra as
Torres Gêmeas, por ações ter-
roristas – Olá! 3- (Tom ...) Can-
tor e compositor – Acessórios
indispensável ao árbitro de fu-
tebol – Mulher que não enxer-
ga. 4- (São José do Rio ...)
Município paulista – Canaleta.
5- Tórax – Um polêmico
goleador. 6- Grande pacote –
Fixar o preço de – Argola. 7-
Vulcão da Sicília – Vasilha de
barro que esfria a água – Sigla
do Mato Grosso do Sul. 8- Có-
lera – Material de construção –
Time de Alagoas – (... Angeles)
cidade americana. 9- Variação
do pronome tu – O recipiente
do gás de cozinha – Macaco.
10- Cabana indígena – Flor
que cresce no lodo – (... Casoy)
Um jornalista. 11- Um filme
com Robin Williams e Al
Pacino no elenco – Corrida do
Jóquei. 12- Nome dado à Chi-
na na Idade Média – Um time
de futebol italiano. 13- (Alan ...)
Ator do filme “O Quarto Poder”
– Latejar – No caso de. 14-
Sem demora – O número 60
por extenso – Criador, autor.
15- (... eletrônica) O que é usa-
da nas eleições políticas –
Antiga via romana – Degrada-
ção moral.

VERTICAIS:
1- (... Soares) Uma cantora

HORIZONTAIS:  1- Scolari,
estopim. 2- Titã, Ana, rede. 3-
Omo, Fraga, Lênin. 4- Na, Cae-
tano, Sade. 5- Marzo, Uns, Let.
6- Vossa, doa, má. 7- Bolsa,
Rivaldo. 8- Onde, Paris, rubi. 9-
Etiópia, sítio. 10- As, açu, Cea-
rá. 11- Daí, ACM, reino. 12- Eira,
Oitenta, pi. 13- Irado, Malta,
com. 14- Talo, ler, siri. 15-
Olímpia, Solidão.

VERTICAIS: 1- Stone,
Boiadeiro. 2- Cima, Von, sair.
3- Oto, molde, Irati. 4- Lã,
Casseta, Adam. 5- Farsa, içá,
OLP. 6- Rareza, pouco, oi! 7-
Inato, rap, Mim. 8- Agá, gíria, tal.
9- Anu, via, reles. 10- Sr., on-
das, centro. 11- Tel., Sol, seita.
12- Odes, Adriana, si. 13- Pe-
nal, outro, Cid. 14- Idem, Bia,
Porã, 15- Monetário, símio.

– Façanha – Fruta cuja casta-
nha se come torrada. 2- Dê –
(... Pillar) Uma atriz – Clima. 3-
(O Mistério ... Libéluta) Filme
com Kevin Costner – Membro
inferior – Animal selvagem que
simboliza a estupidez. 4- Seca
– Ritmo do Caribe. 5- De ferro
ou madeira, é muito usado na
preparação do churrasco –
Substância semelhante à cola
de gelatina e que não pode ser
submetida à diálise. 6- Roça
de escravos – (Le ...) Jornal
francês – Alça da xícara. 7- O
prenome de Bismarck,
unificador da Alemanha – Re-
médio para os olhos – Sigla do
Estado brasileiro que tem o
maior número de eleitores. 8-
(... Peracchi) Maestro brasilei-
ro – (popular) Grande quanti-
dade – Espécie de rã – Norma
escrita. 9- Sigla da fábrica do
Vectra – Instrumento para ar-
rancar dentes – Alimento delici-
oso. 10- Região industrial
paulista – Domesticado –
(Brand ...) Ator do filme “Jogo de
Espiões”. 11- Novo ataque –
Ferir a tiros. 12- Arremessar,
lançar – Residir. 13- A fêmea do
elefante, no Sri Lanka – (Sophia
...) Atriz do filme “Ontem, Hoje e
Amanhã” – Sigla do Piauí. 14-
Isolado – Substância de uso no
período da menopausa – (...
Remo) Cidade italiana que pro-
move famoso festival da can-
ção. 15- (Sem .. nem beira) Muito
pobre – (Os ... do Barão) Peça
de Jorge Andrade – (Betty, a ...)
Uma novela.


