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Esta fotografia, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi
clicada no ginásio de esportes do XI de Agosto e nos mostra a equipe de futsal do Unibanco
de Tatuí. O registro deve ter sido feito no início da década de 80, durante a disputa do tradicional
campeonato “Internão”. O Unibanco sempre era representado na competição por uma equipe
poderosa e repleta de talentos da “bola pesada”. Um time muito difícil de ser vencido! A formação
desta foto conta com os atletas Cláudio, Nelson, Dirceu, Toca, Jurandir, Luizinho, Gatinho e
Gentil, sob o comando do técnico Bola. E o tempo passa, lá se vão trinta e tantos anos! Bons
tempos de nosso futsal...

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.

Neste domingo (15), a par-
tir das 9h30, no campo do Áz
de Ouro, um dos maiores clás-
sicos do futebol tatuiano deci-
de o “9º Campeonato de Fute-
bol José de Campos”, realiza-
do pela Secretaria Municipal
de Esportes, que presta home-
nagem ao saudoso esportista
“Zé Leiteiro”. XI de Agosto e
São Martinho se enfrentam em
busca do título da competição,
disputada na categoria vetera-
níssima, para atletas na faixa
de 50 anos de idade.

O campeonato obedece ao
sistema de dupla eliminatória,
ou seja, o time que perde duas
vezes, está desclassificado. O
São Martinho tem uma derrota
no certame e o XI de Agosto
continua invicto. Assim sendo,

CLÁSSICO TATUIANO
DECIDE CAMPEONATO

“JOSÉ DE CAMPOS”
o “Leão do Sul” terá que vencer
os agostinos neste domingo,
para provocar o segundo jogo
no dia 22 de março. Se o XI
ganhar a partida, será declara-
do campeão.

O São Martinho garantiu
vaga na finalíssima no último
domingo (8), após derrotar o
TG Engov pelo placar de 3x1.
Ao longo do campeonato, o
time venceu ainda Jardins F.C.
(3x0), Sexta Master (3x0) e
Frente Negra (4x0). A única
derrota ocorreu diante do pró-
prio XI de Agosto (2x0). Os a-
gostinos, por sua vez, ganha-
ram do São Martinho e tam-
bém da Frente Negra (4x1) e
TG Engov (2x1 nos pênaltis,
após empate em 1x1 no tempo
regulamentar).

No sábado (7), na Avenida
Dom Aguirre, no Parque das
Águas, na cidade de Sorocaba,
dois atletas de Tatuí conquis-
taram medalhas na disputa da
prova noturna “Night Run Twist
2015”, com percurso de cinco
quilômetros.

Na categoria masculina
geral, Felipe Augusto Ribeiro
da Silva completou o percurso
com o tempo de 16min30seg e
cruzou a linha de chegada em
2º lugar. Na categoria femini-
na, por faixas etárias, Maria de
Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá, terminou a corrida com o
tempo de 23min15seg, na 3ª
colocação. A dupla já havia se
destacado na semana passa-
da, em outra prova noturna,
também em Sorocaba.

ATLETAS DE TATUÍ
GANHAM MEDALHAS

EM SOROCABA

Malu e Felipe destacam-se nova-
mente em prova na vizinha cida-
de.

Nesta sexta-feira (13), às
19h30, no Estádio “Itatibão”,
do Clube de Campo, haverá
rodada da “Supercopa Rádio
Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio, com entrada gratuita ao
público. E o resultado da parti-
da entre Sexta Master x Gepav
pode definir o primeiro finalista
da competição. Em caso de
empate ou vitória do Gepav, o
time já se garante na finalíssima
do campeonato. A Sexta Mas-
ter, por sua vez, não pode per-
der, para continuar com chan-
ces de se classificar.

Na sexta-feira (6), duas par-
tidas movimentaram a compe-
tição, que reúne jogadores na
faixa de 55 anos de idade. No
primeiro jogo, Gepav e XI de A-
gosto empataram por 1x1. Tutu
abriu o placar para o Gepav e
Campina igualou a favor do XI.
Na segunda partida, Clube de
Campo e Sexta Master tam-
bém empataram pelo placar de
1x1, gol de Quirera para a Sex-
ta Master e Guarita para o Clu-
be. A equipe do Clube de Cam-
po, no entanto, atuou com um
jogador inscrito irregularmente
e, de acordo com o regulamen-
to, foi punida com a perda de
três pontos, repassados ao ad-
versário. Com isso, o Clube de
Campo não tem mais chances
de se classificar.

O Gepav lidera a tabela de
classificação, com dez pontos
em quatro jogos. O XI de Agos-
to aparece em seguida, com
sete pontos em quatro parti-
das. Em terceiro está a Sexta
Master, com seis pontos em
quatro jogos. E o Clube está
em último, sem nenhum ponto
ganho nos quatro jogos que
disputou. Restam ainda duas
partidas para cada time na pri-
meira fase do campeonato.

RODADA PODE DEFINIR PRIMEIRO FINALISTA
DA SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS

Foto: Luís Bueno de Camargo

Sexta Master não pode perder, para manter as chances de classificação.

Três times representam Ta-
tuí na “Copa Regional de Fute-
bol Amador 2015”, promovida
pela Liga Desportiva de Itape-
tininga e Planeta Esportes:
Santa Rita, FBA e Vila Espe-
rança. A competição reúne do-
ze equipes da região, divididas
em três grupos, com quatro
times cada. Na primeira fase,
as equipes jogam dentro de
seus grupos, em turno e re-
turno. As duas melhores colo-
cadas de cada grupo e os dois
melhores terceiros colocados
através do índice técnico se
classificam para as quartas de
final.

O grupo “A” é formado por
FBA (Tatuí), Vila Nova (São
Miguel Arcanjo), XV de Novem-
bro (Itapetininga) e Atlético
(Capão Bonito). O grupo “B”
está composto por Santa Rita
(Tatuí), Nova Itapetininga (Ita-
petininga), Conchas Futebol
Clube (Conchas) e Porto Fute-
bol Clube (Capela do Alto). O
grupo “C” tem as equipes da
Vila Esperança (Tatuí), Feras
(Itapetininga), Campina Fute-
bol Clube (Campina do Monte
Alegre) e Pesqueiro Gattaz (A-
raçoiaba da Serra). A primeira
rodada deverá ser disputada
neste domingo, às 15h45.

TATUÍ COM TRÊS EQUIPES NA COPA
REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR

CORRIDA DAS MULHERES
Foto: Fernando Foster

Largada da prova no Bairro Nova Tatuí. Em primeiro plano, as
vencedoras nas duas categorias, Malu Soá e Mina Garcia.

No domingo (8), “Dia Inter-
nacional da Mulher”, foi dispu-
tada em Tatuí a “2ª Corrida Fe-
minina”, nas categorias 16 a
39 anos de idade e 40 anos ou
mais. A prova, com percurso
de quatro quilômetros, pelas
ruas do Bairro Nova Tatuí, teve
a participação de mulheres de
várias cidades da região.

Na categoria 16/39 anos, a

vencedora foi Maria de Lourdes
Soares Vieira, a Malu Soá. E
na categoria 40 anos, Mina
Alves Garcia cruzou a linha de
chegada em primeiro lugar. A
organização foi da Academia
em Excelência Física, Secre-
tarias Municipais de Educa-
ção, Saúde e Esportes e Lions
Clube, com apoio de patroci-
nadores.

DIVULGUE SUA MODALIDADE!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO: FONE: (15) 3305-6674

Os transportadores de resí-
duos de construção civil e resí-
duos volumosos, conhecidos
como “caçambeiros”, devem
obter sua licença até o próximo
dia 2 de junho. A Prefeitura de
Tatuí iniciou o processo de re-
gularização ambiental desses
profissionais, com objetivo de
garantir o controle das ativida-
des e inibir o descarte de resí-
duos em locais inadequados.

O atendimento aos
“caçambeiros” é realizado na
Secretaria Municipal de
Infraestrutura, na Avenida Do-
mingos Bassi, nº 1.210, de
segunda a sexta-feira, das
8h30 às 11 horas e 13h30 às
16 horas. O processo é desti-
nado às empresas legalmente
constituídas, que transportem
resíduos da construção civil e
resíduos volumosos, superio-

TATUÍ PROMOVE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL DE “CAÇAMBEIROS”

res a um metro cúbico.
Após o período de cadastro

e licenciamento, os transpor-
tadores terão mais 90 dias de
prazo para realizar as adequa-
ções previstas na legislação
ambiental. A medida foi neces-
sária após o fechamento do
“antigo” lixão. A Companhia de

Tecnologia e Saneamento
Ambiental (Cetesb) determinou
que o local não pode mais
receber esse tipo de material.
Agora, os materiais são enca-
minhados a uma usina de
britagem em Cerquilho. Mais
infomações podem ser obtidas
pelo fone: (15) 3305-8611.


