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XI DE AGOSTO VENCE TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO
Foto: Luiz Carlos Teixeira

No domingo (12), a equipe
do XI de Agosto sagrou-se campeã do torneio de futebol disputado durante o “9º Encontro de
Veteranos”, promovido anualmente, com a participação das
seleções de Uberaba, Campinas e Bebedouro, além do XI,
representando Tatuí, cidade
que sediou o evento esportivo
em 2015.
A finalíssima foi realizada
no Estádio do Sindicato dos
Metalúrgicos, onde o XI de Agosto derrotou Uberaba pelo
placar de 3x1. Os gols agostinos foram de Pedro Manis,
Patão e Alemão. O único tento
de Uberaba foi assinalado através de Paulinho. Com a vitória,
o XI conquistou o Troféu “Paulo
Ribeiro”. Depois do jogo, os atletas e dirigentes participaram de uma grande confraternização.
No sábado (11), para chegar à decisão, o XI de Agosto

XI de Agosto conquista o segundo troféu na temporada 2015.

derrotou a equipe de Bebedouro pelo placar de 1x0, gol de
Helinho. E a seleção de Uberaba ganhou de Campinas por
2x1.

SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS
CONHECE CAMPEÃO NO DOMINGO

EQUIPES DE TATUÍ NA SEGUNDA
FASE DA COPA TV TEM
Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

Gepav precisa do empate para ficar com o título.

Seleção feminina segue invicta na competição.

As seleções de Tatuí se
classificaram para a segunda
fase da “Copa TV Tem de Futsal”. A equipe feminina garantiu
vaga na próxima fase após
derrotar Itapetininga pelo placar de 3x2, em partida disputada no último dia 10, na vizinha
cidade. Nos outros dois jogos
da fase de classificação, a seleção feminina ganhou de Boituva por 6x3 e de Avaré pela
contagem de 8x3.
O time masculino também
se classificou em segundo lugar de sua chave. Os tatuianos
ganharam de Guareí por 7x1 e

perderam para Cerquilho pelo
placar de 4x3, mas foram beneficiados pela vitória de
Cerquilho sobre Guareí por 6x4.
A seleção cerquilhense ficou
com a primeira colocação do
grupo.

Neste domingo (19), a partir das 9h30, no Estádio “Itatibão”, do Clube de Campo, ocorre o jogo decisivo da “Supercopa Rádio Notícias de Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí, entre Gepav x XI de Agosto. O torneio, que reúne jogadores na
faixa de 55 anos de idade, teve
ainda a participação de Clube
de Campo e Sexta Master.
A equipe do Gepav, com
melhor campanha na fase de

classificação, joga pelo empate para conquistar o título da
Supercopa. O time do XI de
Agosto, para sagrar-se campeão, necessita ganhar a partida por qualquer resultado. O
vencedor ficará com o Troféu
“Carlos Augusto Marteleto”, em
homenagem a este esportista
tatuiano. A finalíssima deverá
ser transmitida ao vivo pela equipe de esportes da Rádio
Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz.

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

ABERTURA DO
CAMPEONATO
VARZEANO
COM 17 GOLS
Dia 5 de abril, no Estádio
Municipal “Simeão Sobral de
Oliveira”, na Vila Jurema, a Secretaria Municipal de Esportes
realizou a rodada de abertura
do “14º Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano”. Em três
partidas, válidas pela série prata, a rede balançou 17 vezes.
No grupo “C”, o Virakopos derrotou o Guaraná pelo placar de
5x1, e no grupo “I”, o Bom de
Bola ganhou da Vila Brasil também por 5x1. No grupo “A”, o
Sport Clube Peixoto venceu a
Laurindense pela contagem de
3x2.
O “Campeonato Varzeano
2015” reúne 31 equipes na série prata, divididas em dez grupos, e dez times na série ouro,
divididos em três grupos. As
partidas, com entrada gratuita
ao público, ocorrem nas noites
de sexta-feira e manhãs e tardes dos domingos ou feriados.
A tabela encontra-se disponível na Secretaria de Esportes,
pelo fone: (15) 3251-4844.

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!
ENTRE EM
CONTATO
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EX-ATLETA DO XI É CONVOCADO
PARA SELEÇÃO BRASILEIRA
O atleta Willian Monteiro, revelado pela Associação
Atlética XI de Agosto, onde
conquistou vários títulos no futebol de Tatuí e região, consagrando-se ainda como artilheiro a nível municipal e estadual,
foi convocado no último dia 9
de abril para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-15.
Atualmente, Willian é o camisa dez de sua categoria na
equipe do Red Bull, de Campinas, conhecido ainda como RB
Brasil. Este novo clube apresentou uma ascensão meteórica no futebol paulista, saltando da Série B para a Série A-1,
a principal do estado, em um
período de apenas cinco anos.
O time principal do RB Brasil
disputou as quartas de final do
“Campeonato Paulista” no último dia 11, contra o São Paulo
Futebol Clube, no Estádio do
Morumbi.
Com notável habilidade,
Willian Monteiro chamou a atenção da equipe de coordenadores de base da seleção Sub15 e foi chamado para disputar
o “Torneio Delle Nazioni”, na
Itália, que começa no próximo
24 de abril. A seleção nacional
se prepara em Itu e faz parte do

William, agora no Red Bull, defenderá a seleção Sub-15 do Brasil.

grupo “B” deste torneio, ao lado
de Áustria, Albânia e México.
No grupo “A” estão: Itália, Inglaterra, Croácia e Estados Unidos.
A direção do XI de Agosto
emitiu nota, demonstrando orgulho em ver mais um atleta
revelado em suas escolinhas
brilhando no futebol. Nesta
nota, a direção agostina parabeniza o jogador William e sua
família, além dos professores
Jorge Willian, Carlos “Bulldog”
e Henrique, “pelo comprometimento e dedicação com nossos atletas”.

PALMEIRENSES ORGANIZAM
ENCONTRO EM TATUÍ
Dia 14 de junho, a partir das
12 horas, deverá ocorrer o “1º
Encontro de Palmeirenses de
Tatuí” nas dependências da Associação Atlética XI de Agosto. Segundo Renato Camargo,
um dos organizadores, o evento reunirá torcedores do Palmeiras da cidade e região e
contará com a presença especial de ex-jogadores do “Verdão”.
Dois nomes já foram confirmados: o goleiro Sérgio e o
volante Amaral. Ambos atuaram na equipe do Palmeiras
nos anos 1990, quando o time
de Palestra Itália sagrou-se três
vezes campeão paulista, duas
vezes campeão brasileiro, campeão do Torneio Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil
e campeão da Libertadores da
América.
Renato informa que, durante este evento, haverá também
sorteio de brindes e camise-

Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras,
estará no encontro em Tatuí.

tas, som ao vivo e telão, mostrando grandes momentos e
gols do Palmeiras ao longo de
sua história. O encontro terá
ainda finalidade social, através
da arrecadação de um litro de
leite de cada participante. Os
alimentos serão doados a uma
entidade assistencial da cidade. Em breve, mais informações sobre a venda de ingressos e outros convidados.

SOLENIDADE INICIA
“COPA CRAQUES DO FUTURO”

Na segunda-feira (13), lamentamos o falecimento de Paulo Pedro Silva, o conhecido “Paulo
Vagalume”, esportista e carnavalesco de Tatuí, que deixa muitos admiradores e amigos. Vamos
homenageá-lo com esta fotografia, retirada dos álbuns do historiador esportivo Cláudio Aldecir.
A imagem foi clicada em maio de 1967 e nos mostra a equipe dos Bancários Futebol Clube. Nela,
Paulo Vagalume é o primeiro agachado, à direita. Torcedor do São Paulo e do XI de Agosto, Paulo
jogou em várias equipes de Tatuí, começando ainda na infância, no Estrela do Norte. Segundo
nos informa o historiador Cláudio, vestiu depois as camisas do Comercial, Vasco da Gama e XI
de Agosto. Atuava como lateral ou ponta-esquerda. O gosto pelo futebol passou para a família,
e seu filho Carlos Eduardo Silva, o Mikita, chegou a atuar profissionalmente, com destaque, pelo
São Bento de Sorocaba. Paulo Vagalume também foi comentarista esportivo na antiga Rádio
Difusora de Tatuí e na atual Rádio Notícias AM. Trabalhou ao lado de conhecidos nomes do rádio
esportivo tatuiano, como Pereirinha, Oswaldo Avalone, Onofre Machado, Zé Vicente, Peninha,
Juraci Oscar, Altamiro Vieira, Cláudio Guarujy Comelli e muitos outros. Suas últimas participações no ar ocorreram com a equipe composta por Rogério Lisboa, Cláudio Aldecir e Luiz Carlos
Teixeira. Vamos à escalação da foto: em pé, da esquerda para a direita, vemos Heitor Soares,
Carlinhos Tavares, Assunção, Vadico, Deocacir, Luiz Tadeu Paes de Almeida (Tadeu Boca) e
Edgar Leme. Agachados, nesta mesma ordem, estão Lauri, Porangaba, Amadei, Ademir Biguá
e Paulo Vagalume. Uma bonita lembrança do estimado Paulo Pedro Silva, registrada há 48 anos!
Deixamos aqui nossas condolências e saudades...
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Nesta sexta-feira (17), a partir das 18h30, no Estádio “Itatibão”, do Clube de Campo de
Tatuí, ocorre a solenidade de
abertura da “3ª Copa Craques
do Futuro”, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes. A competição será disputada por equipes da cidade e
região, nas categorias Sub-11
(ou fraldinha, para atletas nascidos no período de 2004 a
2006), Sub-13 (ou dentinho,
para atletas nascidos em 2002
e 2003), Sub-15 (ou dente de
leite, para jogadores nascidos
em 2000 e 2001) e Sub-17 (ou
dentão, para jogadores nascidos em 1998 e 1999).
A categoria Sub-11 começa com a participação de doze
equipes, divididas em três grupos: A – Clube de Campo,
Santa Rita, Meninos de Tietê e
Secretaria de Esportes de Pereiras; B – Bom de Bola, XI de
Agosto, Vila Esperança e Clínica de Futebol de Boituva; C –
Santa Cruz, D-Rac de Itapetininga, São Martinho e Torre de
Pedra.
A categoria Sub-13 reúne
14 equipes, também divididas
em três grupos: A – São Martinho, D-Rac de Itapetininga, XI
de Agosto, Prefeitura de Buri e
Bom de Bola “B”; B – Santa
Cruz, Santa Rita, Clínica de
Futebol de Boituva, Bom de
Bola “A” e Meninos de Tietê; C
– Clube de Campo, Colégio
Santa Maria, Secretaria de Es-

portes de Cerquilho e Secretaria de Esportes de Pereiras.
A categoria Sub-15 terá participação de 16 equipes, divididas em quatro grupos: A – DRac Azul, Secretaria de Esportes de Cerquilho, Meninos
de Tietê e Prefeitura de Itapeva;
B – XI de Agosto, Santa Rita,
Clínica de Futebol de Boituva e
São Martinho; C – Prefeitura
de Buri, Secretaria de Esportes de Pereiras, D-Rac Amarelo e Santa Cruz; D – Prefeitura
de Boituva, USBF de Sorocaba,
Clube de Campo e Bom de
Bola.
A categoria Sub-17 contará
com a presença de 13 equipes, divididas em três grupos:
A – Prefeitura de Itapeva, Santa Rita, USBF de Sorocaba,
Prefeitura de Boituva e XI de
Agosto; B – Bom de Bola “A”,
Clube de Campo, Secretaria
de Esportes de Pereiras e Sesi;
C – São Martinho, Santa Cruz,
Prefeitura de Buri e Bom de
Bola “B”.
A colocação de cada equipe na primeira fase, em seu
grupo e categoria, determinará
sua classificação para disputar a série “prata” ou “ouro” na
sequência da competição. A
primeira rodada, logo após a
cerimônia de abertura, apresenta os jogos entre Santa
Cruz x São Martinho (Sub-11)
e Clube de Campo x Secretaria
de Esportes de Cerquilho (Sub13).

