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Esta fotografia, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi registrada
no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, do XI de Agosto, em 1964, e nos mostra o “Time da Justiça”, momentos
antes de uma partida amistosa. Nesta imagem, não conseguimos identificar somente o quarto jo-
gador em pé, a partir da esquerda. Se você, caro leitor, sabe quem é, entre em contato e nos informe,
para completarmos o elenco. A escalação é a seguinte: em pé, da esquerda para a direita, vemos
Paulinho Marques, Bastos, Luiz Mantovani, o atleta desconhecido, Balaio e Carlos Luciano de Cam-
pos (Costela). Agachados, nesta mesma ordem, aparecem Olegarinho Franco, Mingo Polis, Manuel
Vieira de Camargo (Neco), Zuza e Cláudio Mantovani. Bonita recordação para nosso álbum, com 51
anos de saudade...

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

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO

FONE: 3305-6674

No domingo (15), no campo
do Áz de Ouro, a equipe do Es-
porte Clube São Martinho que-
brou a invencibilidade do XI de
Agosto no “9º Campeonato de
Futebol José de Campos”, que
reúne atletas na faixa de 50 anos
de idade, na categoria vetera-
níssima, e presta homenagem
ao saudoso “Zé Leiteiro”.

O São Martinho precisava da

Campeonato “José de Campos”

SÃO MARTINHO VENCE NOS PÊNALTIS
E PROVOCA SEGUNDO JOGO DECISIVO

Foto: Fernando Sebastião/Facebook

São Martinho quebra invencibilidade agostina no campeonato do Az de Ouro.

vitória para provocar o segundo
jogo decisivo contra os agosti-
nos. No tempo regulamentar, as
redes balançaram oito vezes e o
clássico tatuiano terminou em-
patado pelo placar de 4x4. Veio a
disputa através de penalidades
máximas e o “Leão do Sul” ga-
nhou por 3x2.

Neste domingo (22), a partir
das 9h30, no mesmo local, ocor-

re a 2ª partida decisiva, aberta ao
público. Não há mais vantagem
para nenhum time. Se o jogo
terminar empatado no tempo
normal, o campeão será conhe-
cido nos pênaltis. Após a parti-
da, haverá premiação para as
equipes finalistas, artilheiro e
melhor goleiro desta competi-
ção, promovida pela Secretaria
Municipal de Esportes.

Foi dada a largada para a
temporada 2015 do “Campeo-
nato Brasileiro de Rally Cross
Country”. Nos dias 7 e 8 de mar-
ço, a cidade de Barretos sediou
pela 9ª vez o “Cross Country
Rallymakers Barretos”, que nes-
te ano reuniu um grid de 89 com-
petidores de diversas regiões
do País, entre motocicletas, qua-
driciclos, UTVs, carros e cami-
nhões.

O município de Tatuí foi re-
presentado pelo piloto Edu Piano
e o navegador Solon Mendes,
que após completar o percurso
de 276 quilômetros, conquista-
ram o 1º lugar na categoria “Pro-
duction T2”. A prova foi dividida
em dois dias, cada um com 138
quilômetros de trechos crono-
metrados. Os participantes en-
cararam um roteiro com diversos
obstáculos “off-road”, como ero-
sões, pedras e lombadas, que
serviram para testar o conjunto
de suspensão dos veículos. 

DUPLA DE TATUÍ VENCE RALLY DE BARRETOS
Foto: Haroldo Nogueira

Dupla de Tatuí estreia o novo “Troller T4” com vitória em Barretos.

A dupla de Tatuí, que integra
a equipe Troller Racing/Territó-
rio Motorsport, estreou o novo
Troller T4 de competição. “Esta-
mos muito satisfeitos com esse
resultado, principalmente por-
que foi a primeira prova deste

carro no rally. Tenho certeza de
que este 4x4 brilhará muito no
Campeonato Brasileiro de 2015”,
disse Edu Piano. O próximo de-
safio será o “2º Rally do Espírito
Santo”, no período de 15 a 17 de
maio.

No domingo (15), a equipe
da Academia “Judô Pires” de Ta-
tuí, orientada pelos professores
Bruno Santi, Marcos Pires e Lu-
cila Luz, conquistou o 3º lugar na
classificação geral do “5º Tor-
neio Aberto Umino de Judô”, dis-

JUDÔ DE TATUÍ É TERCEIRO
COLOCADO EM TORNEIO REGIONAL

Foto: Academia Judô Pires

Equipe comemora o bom resultado em Cesário Lange.

putado em Cesário Lange, com
a participação de equipes de
várias cidades da região.

Os judocas de Tatuí ganha-
ram um total de 24 medalhas em
diversas categorias, sendo oito
de ouro, oito de prata e oito de

bronze. A equipe da Academia
“Judô Pires” volta ao tatame no
próximo dia 28, em São Bernar-
do do Campo, onde irá disputar
a “3ª Copa São Paulo de Judô
Aspirante”, no ginásio polies-
portivo municipal.

No domingo (15), duas das
três equipes tatuianas que par-
ticipam da “Copa Regional de
Futebol Amador”, promovida
pela Liga Desportiva de Itape-
tininga e Planeta Esportes, es-
trearam neste campeonato, que
reúne doze times da região, divi-
didos em três grupos. A equipe
da Associação Atlética Santa Rita
iniciou a sua caminhada com
uma vitória pelo placar de 3x0
diante do time do Conchas Fute-
bol Clube, da cidade de Con-
chas. O jogo, válido pelo grupo
“B”, foi disputado no Estádio Mu-
nicipal “Simeão Sobral de Olivei-
ra”, na Vila Jurema, em Tatuí.

A equipe da Vila Esperança
Futebol Clube, segunda tatuiana
a estrear, não teve sorte e foi der-
rotada por 3x2 para o Campina
Futebol Clube, de Campina do
Monte Alegre. A partida, pelo gru-
po “C”, foi disputada no Estádio
“J.R. do Amaral Lincoln”, do São
Martinho.

O terceiro time de Tatuí, Fa-
mília Boleiros e Amigos (FBA) irá
estrear neste domingo (22), às
15h30, no Estádio Municipal de
São Miguel Arcanjo, contra o Vila

SANTA RITA VENCE NA ESTREIA
DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR

Foto: Samuel Souza/Facebook

Time do Jardim Santa Rita começa campeonato com triunfo por 3x0.

No sábado (14), a corredora
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, ganhou
mais uma medalha no atletismo
regional. Ela participou da prova
“She Runs” (Elas Correm), no
Parque Ecológico de Indaiatuba
e cruzou a linha de chegada em
4º lugar.

Malu Soá completou o per-
curso de seis quilômetros com o
tempo de 26 minutos e 24 se-
gundos. Foi é o terceiro fim de
semana consecutivo que a atle-
ta trouxe medalhas para Tatuí.
Nos dois anteriores, ela foi pre-
miada em duas provas em Soro-
caba e na “Corrida Feminina”,
em comemoração ao “Dia Inter-
nacional da Mulher”, no Bairro
Nova Tatuí.

CORREDORA DE TATUÍ
GANHA MAIS UMA MEDALHA

Foto: Malu Soá/Facebook

Malu mostra o prêmio conquis-
tado no terceiro fim de semana
consecutivo.

Na sexta-feira (13), no Está-
dio do Clube de Campo, em
partida válida pelo 2º turno da
“Supercopa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí, a equi-
pe do Grêmio Esportivo Pavanelli
(Gepav) garantiu vaga na deci-
são do campeonato, após der-
rotar a Sexta Master pelo placar
de 1x0, gol de Lua no finalzinho
do jogo. Com a vitória, o Gepav
chegou a 13 pontos e ainda tem
mais uma partida a disputar. A
equipe somente poderá ser ul-
trapassada no saldo de gols pelo
XI de Agosto, que está em se-
gundo lugar, com sete pontos e

GEPAV GARANTE VAGA
NA FINALÍSSIMA DA

SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS

Nova Futebol Clube, daquela
localidade. Na primeira fase da
competição, os times se enfren-
tam dentro de seus grupos, em
turno e returno. Os dois melho-

res colocados de cada grupo e
os dois melhores terceiros colo-
cados por índice técnico garan-
tem vaga para as quartas de fi-
nal.

Na próxima terça-feira (24),
às 19h30, no ginásio esportivo
da Associação Atlética XI de
Agosto, as seleções masculina
e feminina de Tatuí irão estrear
na “Copa TV Tem de Futsal”. As
moças enfrentam a equipe de
Boituva e os rapazes jogam con-
tra Guareí. Haverá ainda mais
uma partida nesta rodada, en-
volvendo os selecionados mas-
culinos de Pilar do Sul e Capão
Bonito. A entrada é gratuita.

Dia 31 de março, às 20h30,
em Cerquilho, a seleção mas-
culina de Tatuí enfrenta a equipe
da casa. A seleção feminina vol-
ta a jogar no dia 10 de abril, às
19h30, em Itapetininga, contra o
selecionado local, e dia 14 de
abril, também às 19h30, em Ce-
sário Lange, contra a equipe de
Avaré. Nesta primeira fase do
campeonato, as seleções mas-
culinas estão divididas em gru-
pos com três times e as sele-
ções femininas em grupos com
quatro times. As duas melhores
equipes de cada grupo avan-
çam à etapa seguinte.

TATUÍ NA
COPA TV TEM

mais dois jogos por fazer.
A derrota complicou a situa-

ção da Sexta Master, que per-
maneceu com seis pontos e
tem só mais uma partida pela
frente. Para continuar com
chances de classificação, a
Sexta Master precisa torcer por
uma derrota ou empate do XI de
Agosto diante do Clube de Cam-
po, na partida que ocorre nesta
sexta-feira (20), às 19h30, no
mesmo estádio, com entrada
gratuita ao público. A tarefa é
difícil, pois até o momento, o
Clube de Campo não ganhou
nenhum ponto na competição.
Porém, se o Clube conseguir
segurar os agostinos, a Sexta
Master terá que vencer o próprio
XI em seu último jogo.DIVULGUE SUA
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