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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Esta fotografia, retirada dos arquivos do leitor Jairo Martins,
o Pepinho, foi registrada no Estádio “P.G. Meirelles”, em Tatuí, e
mostra o time infantil do Esporte Clube São Martinho em 1967.
Este time, segundo o proprietário da foto, sagrou-se bicampeão
na época, sob o comando do técnico Paulo Cabeção, que a-
parece em pé, na ponta direita. Foram identificados, em pé, os
seguintes atletas: Maurinho, João Santi, Roquinho, Luís Antonio,
Alcides Poles e Nenê. Agachados, aparecem Nenê Avalone,
Pepinho, Marquinho (jogou pela Ferroviária de Araraquara), Bidu
(irmão do Zé Rubens do Noroeste de Bauru) e Toninho. Uma
recordação inédita para nosso álbum, com 48 anos de sauda-
des...

Os jovens Guilherme da Sil-
va Dias e Nicola Cassemiro, atle-
tas do Clube de Campo de Tatuí,
irão disputar o “Campeonato
Paulista Sub-11” pelo Guarani
de Campinas, que irá mandar
seus jogos em Paulínia. Gui-
lherme é goleiro e sagrou-se
campeão paulista de futsal pelo
SAS Vedete, de Sorocaba. Nicola,
por sua vez, disputou o Paulista
de 2014 pelo Primavera de
Indaiatuba. A dupla já levantou
também a taça da “Copa Cra-
ques do Futuro” no ano passa-
do.

A equipe do Guarani faz parte
do grupo 3 do Campeonato

TATUIANOS DISPUTAM
PAULISTÃO PELO GUARANI

Guilherme, de Tatuí, com o treinador de goleiros do Guarani de
Campinas.

Paulista, ao lado do Rio Branco
(Americana), Velo Clube (Rio
Claro), Lemense (Leme), Inter-
nacional e Independente (am-
bos de Limeira). Na primeira
fase, as equipes se enfrentam
em dois turnos. A estreia na com-
petição ocorrerá dia 17 de maio,
contra a Lemense, na cidade de
Leme. Depois, pelo primeiro tur-
no, o Guarani jogará diante da
Inter de Limeira (dia 24/05), Velo
Clube (dia 31/05), Independente
(dia 07/06) e Rio Branco (14/06).
O campeonato é organizado pela
Federação Paulista de Futebol e
conta com 42 equipes na cate-
goria Sub-11.

A equipe da Honda Moto Guia
conquistou o título da “14ª Copa
de Futsal dos Comerciários”,
organizada pelo Sindicato dos
Comerciários e Podium Even-
tos Esportivos. O time da Honda
terminou a competição invicto,
com seis vitórias e 48 gols mar-
cados. Além do troféu de cam-
peão, levou também os prêmios
de melhor goleiro (Leonardo
Moura, que sofreu 9 gols) e arti-
lheiro (Yure Fernandes, com 19
tentos).

COPA DE FUTSAL DOS
COMERCIÁRIOS DEFINE CAMPEÃO

Jogadores da Honda Moto Guia comemoram a conquista.

A partida decisiva ocorreu no
ginásio de esportes da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE), que recebeu
grande público. A Honda venceu
o Supermercado do Miltinho pelo
placar de 6x4. Na disputa de ter-
ceiro lugar, o time da Peixoto/
Ideal derrotou a Tintas Pig por
5x2. A direção do sindicato e
convidados entregaram os prê-
mios do campeonato. O objetivo
agora é formar uma seleção para
disputar a fase estadual.

A equipe do Clube de Cam-
po/Áz de Ouro é um dos princi-
pais destaques da “Copa Juven-
tude de Veteranos”, disputada
em Boituva. O representante de
Tatuí lidera um dos grupos da
competição, com treze pontos, e

DESTAQUE NA COPA
JUVENTUDE DE VETERANOS

está invicto. Em quatro jogos,
obteve quatro vitórias e um em-
pate. Na foto acima, uma das
formações da equipe, dirigida
pelo técnico Joacir, com o auxílio
de Vagnão e Rogério Gambá. O
massagista é o Micaca.

Os judocas de Tatuí premiados no ABC Paulista.

No último dia 28,
a Academia de Judô
Adriana Bento repre-
sentou Tatuí na
“Copa São Paulo de
Aspirantes de Judô”,
no ginásio esportivo
“Adib Moisés”, no
município de São
Bernardo do Cam-
po. A competição
reuniu atletas de vá-
rios pontos do Bra-
sil e a academia
tatuiana conseguiu
duas medalhas de
bronze, através dos
judocas Gustavo Fernando Ra-
mos Coelho (categoria sub-15
meio pesado) e Luiz Felipe
Camargo Valadares (categoria
sub-18 leve).

JUDÔ GANHA MEDALHAS EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO

A equipe da Astória Futebol
Clube, do Jardim Astória, em
Tatuí, representa a cidade no “6º
Campeonato Regional Distrito
do Gramadinho”, em Itapeti-
ninga. O time iniciou sua cami-
nhada na competição com vitó-
ria pelo placar de 2x0 diante do
Igaratá. A partida foi disputada
no Estádio “Rubens Murokazi”, e

ASTÓRIA PARTICIPA DO
“REGIONAL DO GRAMADINHO”

Equipe de Tatuí começa campeonato com vitória por 2x0.

o meia Beto, em tarde inspirada,
assinalou os dois gols da As-
tória.

Os próximos compromissos
ocorrem nos dias 26 de abril
(contra o Taboãozinho, de Itape-
tininga), 10 de maio (contra a Vila
Sônia/Colorado, de Itapetinin-
ga) e 17 de maio (contra o Estre-
la, de São Miguel Arcanjo).

A dupla de
atletas Maria de
Lourdes Soares
Vieira (Malu Soá)
e Felipe Augusto
Ribeiro da Silva
continua a trazer
medalhas para
Tatuí nas com-
petições dispu-
tadas na região.
Dia 28 de março,
Malu Soá partici-
pou da “Corrida
da Saúde” em
Rio Claro, com
percurso de
quinze quilôme-
tros, e terminou
a prova em 5º lu-
gar na classifica-
ção geral femini-
na. Subiu ao pódio e ganhou
uma medalha.

Dia 1º de abril, a dupla esteve
presente na “Corrida Pedestre”
em São Miguel Arcanjo, com per-
curso de cinco quilômetros.
Felipe Augusto sagrou-se cam-
peão na categoria geral mascu-
lina e Malu terminou a prova como
vice-campeã na categoria geral
feminina. Troféus e medalhas

ATLETISMO GANHA NOVOS
PRÊMIOS PARA TATUÍ

Foto: Facebook/Malu Soá

Malu e Felipe trazem novas medalhas e troféus
para a cidade.

de ouro e prata para Tatuí.
E no último sábado (4), a

dupla participou da “68ª Corrida
de Aleluia”, em São Roque, com
percurso de oito quilômetros.
Felipe subiu novamente no local
mais alto do pódio na categoria
geral masculina e trouxe mais
um ouro. Malu ficou em 7º lugar
na geral feminina e conquistou
uma medalha.

TORNEIO INFANTIL DE FUTEBOL
O Grêmio Vila Espe-

rança e Lions Clube de
Tatuí, através de sua co-
missão de esporte e la-
zer, realizaram um tor-
neio de futebol infantil
(Sub-12) com cerca de
40 crianças que residem
na Vila Esperança, em
Tatuí. O Grêmio Vila Es-
perança trabalha com
vários projetos dentro da
comunidade. Dia 28 de
março, no “Campinho do
Camelo” do São Marti-
nho, ocorreram vários jogos.

As equipes finalistas rece-
beram os troféus das mãos do
presidente do Lions de Tatuí,
Paulo Roberto Gonçalves, e sua
esposa Ivonete. Todos os parti-

cipantes ganharam medalhas e
lanches oferecidos pela comu-
nidade da Vila Esperança e Lions
Clube. Foi distribuída também
uma cartilha educacional aos
jogadores, intitulada: “Sou feliz
sem drogas”.
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HORIZONTAIS:
1- Um cargo eletivo federal

– Casa do Congresso. 2- (...
Sangalo) Uma cantora –
Donativo – Preposição: lugar
onde. 3- O mais famoso é o
Paris Dacar – (... Wenders) Di-
retor do Filme “Paris, Texas” –
Nota musical. 4- Apetite sexual
dos animais – Relativo a João
Paulo II – Ousado. 5- O érbio,
em química – Fim – Soberbo.
6- O cargo mais importante dis-
putado no país na eleição de
2014 – Elemento de composi-
ção: não. 7- (Tarcísio ...) Um
ator – O cubo de dois – Alça da
xícara. 8- Apelido de Ubiratam
– Prenome que combina com a
flexão verbal “fizeste” – Nota
musical – Bairro paulistano. 9-
Letra grega – Consonância nos
versos – Cessar. 10- Cami-
nhar – O segundo cargo em
importância na eleição de 2014.
11- (... Tavares) Rodovia
paulista – O título que o futebol
do Brasil conquistou nos Esta-
dos Unidos em 1994 – Sigla do
Ceará. 12- Pequena asa –
Macaco – (Peter ...) Persona-
gem de desenho animado. 13-
Gemido – (... Ryan) Atriz do fil-
me “Sintonia de Amor” – Espe-
táculo. 14- Para o – Arremes-
sar – Unidade de capacitância
do Sistema Internacional. 15-
O país presidido por Vladimir
Putin – Um Estado brasileiro
(duas palavras).

VERTICAIS:
1- (José ...) Um político do

PT – (Fernandinho ...) O trafican-
te que pôs em xeque o sistema
penitenciário brasileiro (pala-
vra composta). 2- Veterano ata-
cante de Goiás – Válvula do
coração – De outro modo. 3-
Cabelo – Uma fruta – Bico de
verruma. 4- Unidade de emer-
gência do hospital – (Entrar em
...) Ver-se em apuros – (Ronald
...) Um comediante já falecido.
5- A ti – (... Paolo Pasolini) O
diretor do filme “Teorema” –
(Noel ...) Autor do samba “Três
Apitos” – Variação do pronome
tu. 6- Como é o dia de qualquer
candidato, quanto ao esforço
despendido – (... Farrow) Atriz
do filme “A Era do Rádio”, de
Woody Allen. 7- Preposição: lu-
gar de origem – Autor – Alume –
Existir. 8- (... de Oliveira) Um
técnico de futebol – (João Batis-
ta Villanova ...) Arquiteto brasi-
leiro. 9- Número indeterminado
– Aqui está – E não – É caçada
nos charcos. 10- Junto a – O
sentimento que muitos eleito-
res têm em relação a alguns
candidatos. 11- Sigla de Alagoas
– Elevado – Espaço na frente da
entrada da igreja – Sigla da
antiga Força Pública (de São
Paulo). 12- (Elefante) Fóssil –
Pão de milho – Mato (Tupi-
guarani). 13- (... Amin Dada) Ex-
ditador de Uganda – Lavrar –
País sul-americano. 14- Popa –
Comunicar – Do Panamá ou da
Mancha. 15- Outro Estado bra-
sileiro. Um órgão legislativo fe-
deral.

HORIZONTAIS:  1- Afim,
adaga, pata. 2- Luta, tênis, éter.
3- Emas, ostra, Sesc. 4- Moita,
era, áqueo. 5- Mínimo, cru. 6-
Ac, Masp, eleitor. 7- Lho, Tirol,
asilo. 8- Bopp, Seles, anis. 9-
Ópera, gatos, ave. 10- Relógio,
raiz, ao. 11- Gir, Borges. 12-
Astro, Don, Álamo. 13- Tara,
Mirim, Omar. 14- Acém, ética,
Nilo. 15- Roma, casal, íris.

VERTICAIS:  1- Além, alvor,
atar. 2- Fumo, chope, saco. 3-
Itaim, Opel, trem. 4- Mastim,
programa. 5- Anat., ágio. 6- Ato,
Isis, ir, MEC. 7- Desemprego,
dita. 8- Antro, olá!, Boris. 9- Gira,
eletrônica. 10- Asa, CI, soar,
mal. 11- Área, siga. 12- Pes-
quisa, Zeloni. 13- Ateu, tina,
Samir. 14- Tese, oliva, Mali. 15-
Arco, róseo, Orós.


