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Esta fotografia, retirada dos arquivos do leitor Jairo Martins, o Pepinho, foi registrada no Estádio
“P.G. Meirelles”, em Tatuí, e mostra o time do Esporte Clube São Martinho, campeão em 1968. Era
uma equipe recheada de bons valores, que mesclava juventude e experiência. A escalação é esta:
em pé, da esquerda para a direita, vemos Ado, Ducho, Tide, Richard, Véio Quevedo, Preto e Altamiro
Vieira. Agachados, nesta mesma ordem, estão Paulinho Pires, Marinho, Ademar Avalone, Celso
Bueno e Zé Rubens. É uma lembrança futebolística de 47 anos para nosso álbum!

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.

No domingo (22), no campo
de futebol do Áz de Ouro, em
Tatuí, a equipe da Associação
Atlética XI de Agosto conquistou
o título do “9º Campeonato de
Futebol José de Campos”, pro-
movido pela Secretaria Munici-
pal de Esportes, com o apoio de
Cesário Mota Filho, o conhecido
“Tatu”.

Na partida decisiva, os agos-
tinos derrotaram o São Martinho
- vencedor em 2014, que buscava
o bicampeonato - pelo placar de
3x1. Batistinha (2) e Helinho mar-
caram os gols do XI e Geraldinho
descontou para o São Martinho.
Após o jogo, houve premiação
para as equipes finalistas, arti-
lheiro e melhor goleiro. Geraldi-
nho, do São Martinho, ficou com o
troféu de artilheiro, com sete gols.
Pedro, também do São Martinho,
foi eleito melhor goleiro da com-
petição.

O Campeonato “José de
Campos” é disputado na cate-
goria veteraníssima, para joga-
dores na faixa de 50 anos de ida-

XI DE AGOSTO CONQUISTA TÍTULO
DO CAMPEONATO “JOSÉ DE CAMPOS”

Fotos: Facebook/Patão Tatuí/Fernando Sebastião

Equipe do XI comemora a primeira conquista futebolística do ano.

São Martinho fica com o vice-campeonato na edição 2015.

Geraldinho, artilheiro do cam-
peonato.

de, e presta homenagem ao sau-
doso esportista “Zé Leiteiro”. A
edição de 2015 teve a participa-
ção de oito equipes e apresen-
tou 45 gols em quinze partidas,
média de três por jogo.

Na sexta-feira (20), no Está-
dio do Clube de Campo, a
“Supercopa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí, co-
nheceu seu segundo finalista. A
equipe do XI de Agosto derrotou
o Clube de Campo pelo placar
de 1x0, gol de Campina, e
garantiu vaga na decisão, ao lado
do Gepav, que havia se classifi-
cado na semana anterior. A de-
cisão da “Supercopa” está
marcada para dia 19 de abril, às
9h15, no mesmo estádio. Antes
disso, porém, cada equipe ain-
da tem um jogo a realizar no
segundo turno do campeonato.

SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS
CONHECE SEGUNDO FINALISTA

Neste domingo (29), a partir
das 9h15, no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, do XI de Agosto, enfren-
tam-se XI de Agosto x Sexta
Master. O time da Sexta Master
cumpre tabela, enquanto o XI
tenta uma vitória por ampla mar-
gem, para alcançar o Gepav na
soma de pontos e tentar superá-
lo no saldo de gols. Dia 5 de abril,
não haverá rodada, em razão da
Páscoa. E no dia 12 de abril, às
9h15, no Estádio do Sindicato do
Metalúrgicos, Gepav x Clube de
Campo fecham o segundo turno
da competição. Todas as parti-
das têm entrada gratuita ao pú-
blico.

No domingo (22), no Estádio
Municipal de São Miguel Arcan-
jo, a equipe da FBA (Família Bo-
leiros e Amigos) de Tatuí iniciou
com vitória a sua caminhada na
“Copa Regional de Futebol Ama-
dor”, promovida pela LDI - Liga
Desportiva de Itapetininga. A FBA
derrotou o Vila Nova Futebol Clu-
be, de São Miguel, pelo placar de
1x0, em partida válida pelo grupo
“A” da competição.

O gol da vitória ocorreu aos
42 minutos da etapa final, atra-
vés do zagueiro Diego Barros
(ex-Clube do Remo), em cobran-

FBA INICIA COPA DE FUTEBOL AMADOR COM VITÓRIA
Foto: Facebook/Família Boleiros e Amigos (FBA)

FBA garante vitória fora de casa com gol de falta nos últimos minutos de jogo.

ça de falta. O time tatuiano, diri-
gido pelo técnico Clebão, foi a
campo com: Bruno, Dê (Gugu),
Diego Barros, Guilherme Bispo
e Rômulo; Ramon, Caio (Zelão),
China, Bruno Garcia (Nei) e Mané
(Zoinho); Cerrói (Chocolate).

Equipe de Tatuí em campo
Neste domingo (29), a partir

das 15h30, no campo da Asso-
ciação Atlética Itapetininga, na
vizinha cidade, mais uma equi-
pe de Tatuí, participante do “Ama-
dor Regional”, entra em campo.
O time do Jardim Santa Rita, que
venceu Conchas na estreia da

competição por 3x0, enfrenta a
Associação Atlética Nova Baixa-
da, de Itapetininga. A partida, com
entrada gratuita, é válida pelo
grupo “B”.

Além de FBA e Santa Rita, a
equipe da Vila Esperança tam-
bém representa Tatuí neste cer-
tame. Na primeira fase da com-
petição, os times jogam dentro
de seus grupos, em turno e
returno. Os dois melhores colo-
cados de cada grupo e os dois
melhores terceiros colocados
por índice técnico se garantem
vaga nas quartas de final.

No domingo (15), a equipe
da Academia de Judô “Adriana
Bento”, de Tatuí, participou com
destaque do “5º Torneio Aberto
Umino de Judô”, no município
de Cesário Lange, onde termi-
nou a disputa com o 5º lugar na
classificação geral. Os judocas
conquistaram um total de 22 me-
dalhas, sendo seis de ouro, duas
de prata e 14 de bronze. A equipe
volta ao tatame neste sábado
(28), na cidade de São Bernardo
do Campo, onde irá disputar a
“3ª Copa São Paulo de Judô As-
pirante”.

EQUIPE DE JUDÔ SE DESTACA
EM TORNEIO REGIONAL

DE CESÁRIO LANGE
Foto: Academia Adriana Bento

Judocas de Tatuí trazem 22 medalhas em competição regional.

Os medalhistas foram es-
tes: Caio Arruda Freitas (ouro),
Pedro Brum Teles (ouro), Lara
Vitória Machado (ouro), Pâmela
Cristina Santos (ouro), Tatiane
Araújo (ouro), Samuel Soares
(prata), Ana Flávia Bueno (bron-
ze), Matheus Soares (bronze),
Gustavo Ramos (bronze), Carine
Oliveira (dois bronzes), Emili
Tiele Machado (dois bronzes),
Gabriel Curitiba (bronze), Jés-
sica Paloma Santos (bronze, pra-
ta e ouro), Priscila Prado (bron-
ze), Lucas Silva (bronze) e Jorge
Eduardo Soares (bronze).

No domingo (22), o atletismo
de Tatuí novamente destacou-
se em uma prova disputada na
região. A Equipe “Pé Vermeio”,
dirigida pelo técnico Eronides
dos Santos, com apoio da Se-
cretaria de Esportes, conquis-
tou medalhas na “2ª Prova Pe-
destre Cidade de Tietê”.

O principal destaque foi o
próprio Eronides, que ganhou
medalha de ouro na categoria
50/54 anos, com percurso de
dez quilômetros. O atleta Clé-
verson Stank conquistou meda-
lha de prata na categoria 30/35
anos, com percurso de dez qui-
lômetros. Felipe Augusto Ribei-
ro da Silva ficou com o bronze na
categoria geral, com percurso
de cinco quilômetros. Além de-
les, Francisco Valdemir Azeve-
do, Samuel Alex Sandro Soares
Ruivo e Alesson David de Al-
meida conseguiram, respectiva-
mente, a 4ª, 8ª e 13ª colocações
em suas categorias.

Entre as mulheres, quem se
destacou, mais uma vez, foi a a-

ATLETISMO TATUIANO VOLTA
A BRILHAR NA REGIÃO

Fotos: Facebook/Eronides dos Santos/Malu Soá

Eronides dos Santos no alto do pódio em Tietê.

Felipe e Malu, medalhistas na
prova pedestre.

tleta Maria de Lourdes Soares
Vieira, a Malu Soá, vice-campeã
na categoria geral feminina, com
percurso de cinco quilômetros,
que trouxe medalha de prata. No
sábado (21), Malu participou ain-
da da “2ª Star Night Run”, em Pi-
racicaba, onde terminou a prova
na 5ª colocação. A atleta Leila
Prestes Fonseca também repre-
sentou Tatuí na prova em Tietê,
pela equipe Guardian, e termi-
nou a corrida na 6ª posição.SECRETARIA DIVULGA GRUPOS

DO CAMPEONATO VARZEANO

Na terça-feira (24), no giná-
sio da Associação Atlética XI de
Agosto, as seleções de Tatuí
venceram seus primeiros com-
promissos com goleadas na
“Copa TV Tem de Futsal”. O time
feminino derrotou Boituva por 6x3
e a equipe masculina venceu
Guareí pelo placar de 7x1. A se-
leção masculina volta a jogar no
dia 31 de março, às 20h30, em
Cerquilho, contra a equipe da
casa. E as moças enfrentam
Itapetininga no próximo dia 10
de abril, às 19h30, na vizinha ci-
dade.

A Secretaria Municipal de
Esportes divulgou nesta sema-
na os grupos das séries “prata”
e “ouro” do “14º Campeonato
Municipal de Futebol Varzeano”,
que deverá começar no próximo
dia 5 de abril. A competição terá
31 equipes na série prata, dividi-
das em dez grupos, e dez na
série ouro, divididas em três gru-
pos.

Na série prata, irão partici-
par: Fundação Manoel Guedes,
Laurindense e Peixoto (Grupo
A); Vieira Rossi, Os Criolos e
Beira Rio (Grupo B); Áz de Ouro
“B”, Virakoops e Guaraná (Grupo
C); Askov, Enxovia e Português
(Grupo D); 1º de Maio, Esporte
Clube Vila e Vigaristas (Grupo
E); Tókio, Tatuiano, Interpau-
listano e Clube de Campo (Gru-
po F); San Rafael, Vila Brasil “A”
e Áz de Ouro “A” (Grupo G); União

Santa Rita, Paulista e Bola + Um
(Grupo H); Vila Brasil “B”, Bom de
Bola e São Cristóvão (Grupo I);
Força Jovem, Meninos do Morro
e Nova União (Grupo J).

Na série ouro, irão disputar:
Santa Rita, Calhas Alpha, Vitória
Santa Rita e Primavera (Grupo
Azul); FBA, XI de Agosto e São
João (Grupo Verde); Jardim
Gonzaga, Vila Angélica e Vila
Esperança (Grupo Branco).

SELEÇÕES
TATUIANAS

GOLEIAM NA
COPA TV TEM
DE FUTSAL


