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A fotografia acima, cedida gentilmente por Jairo Martins, o Pepinho, mostra-nos a equipe do Es-
porte Clube São Martinho em 1968, no então Estádio “P.G. Meirelles”, em Tatuí, momentos antes de
uma partida pelo Campeonato Amador. Naquela temporada, o “Leão do Sul” conquistaria vários
títulos e tinha jogadores de excelente nível em seu elenco. Vamos à escalação: em pé, da esquerda
para a direita, aparecem Netinho, Tide, Corvinho, Ducho, Zé Carlinhos, Robertão, Véio Quevedo e
Naná. Agachados, nesta mesma ordem, estão Baiano, Henriquinho, Ademar Avalone, Zé Gaiola e
Arlindo. Uma bonita recordação para nosso álbum, com 47 anos de saudade...

GEPAV CONQUISTA TÍTULO INVICTO DA
SUPERCOPA RÁDIO NOTÍCIAS

Fotos: Cesário Mota Filho

Gepav, campeão invicto da primeira edição da “Supercopa”.

XI de Agosto lutou muito, mas ficou com o vice-campeonato.

Bossolan entrega o troféu aos artilheiros do certame.

Goleiro Altair, do Gepav, é pre-
miado como melhor da competi-
ção.

Marteleto Filho entrega o troféu
que homenageia seu pai ao Ge-
pav.

No domingo (19), no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo, a
equipe do Grêmio Esportivo
Pavanelli (Gepav) conquistou o
título invicto da “1ª Supercopa
Rádio Notícias de Futebol Mas-
ter”, promovida pela Central de
Rádio de Tatuí. Na partida deci-
siva, o Gepav derrotou o XI de
Agosto pelo placar de 3x0 e ga-
nhou o Troféu “Carlos Augusto
Marteleto”, de posse transitória.
A equipe que vencer esta com-
petição três vezes ficará em de-
finitivo com a taça.

O primeiro gol do Gepav ocor-
reu aos 20 minutos do 1º tempo,
através de Almir, que acertou um
belo chute de fora da área. A bola
bateu no travessão e foi para o
fundo da rede. O segundo tento
foi de Serginho, aos 13 minutos
da etapa complementar. Ele
aproveitou uma falha do zaguei-
ro Mutreta, que escorregou ao
tentar tirar a bola da área, e chu-
tou no canto do goleiro agostino.
E o terceiro gol aconteceu aos 30
minutos do 2º tempo, quando
Julinho tocou por cobertura, na
saída do goleiro do XI, decretan-
do o placar final.

Este foi o quarto revés agos-
tino diante do Gepav no período
de quatro meses. Em dezembro
de 2014, na decisão da “Copa
Rádio Notícias”, o Gepav venceu
na disputa de pênaltis, após em-
pate por 1x1 no tempo regula-
mentar. No 1º turno da “Superco-
pa”, em 2015, o Gepav ganhou
por 1x0, e no segundo turno, em-
patou por 1x1. E agora, na final,
derrotou os agostinos por 3x0.

Após a decisão, o locutor e
vereador Alexandre Bossolan,
representando o diretor da Cen-

tral de Rádio, Luiz Gonzaga Vieira
de Camargo, entregou os tro-
féus às duas equipes, aos arti-
lheiros e melhor goleiro do cam-
peonato. Almir e Luiz Carlos Lua,
ambos do Gepav, terminaram
na artilharia da “Supercopa”,
com três gols cada. E o goleiro
Altair, também do Gepav, ficou
com o troféu de melhor do certa-
me.

Além de Gepav e XI de Agos-
to, a “Supercopa Rádio Notícias”
contou com a participação de
Sexta Master e Clube de Campo.
A competição, direcionada aos
jogadores na faixa de 55 anos de
idade ou mais, apresentou 13
jogos, onde foram assinalados
27 gols, média de 2,07 por par-
tida. O Gepav sagrou-se cam-
peão invicto, após vencer o XI de
Agosto duas vezes (1x0 e 3x0) e
empatar uma vez (1x1), vencer a
Sexta Master duas vezes (1x0 e
1x0) e vencer o Clube de Campo
uma vez (7x0) e empatar uma vez
(0x0).

EQUIPE TATUIANA VENCE
REVEZAMENTO SOLIDÁRIO

EM SOROCABA
Foto: Facebook/Felipe Augusto

Atletas da “Pé Vermeio” comemoram a vitória no revezamento.

A Equipe “Pé Vermeio” de
Atletismo de Tatuí, comandada
pelo professor Eronides dos
Santos, venceu a edição 2015
do “Revezamento Solidário
GPACI”, promovido no domingo
(19), no Parque das Águas, em
Sorocaba, com percurso total de
21 quilômetros.

Tatuí foi campeã na catego-
ria mista, com os atletas Felipe
Augusto Ribeiro da Silva, Clé-
verson Stank, Maria de Lourdes
Soares Vieira (Malu Soá) e Fran-

cisco Valdemir Pereira (Ceará).
Cada atleta correu 5. 250 metros,
com saída e chegada na Aveni-
da Dom Aguirre.

O “Revezamento Solidário”,
organizado pela Associação de
Atletismo Santi Pegoretti (AASP),
beneficia, através das inscrições,
o GPACI - Grupo de Pesquisa e
Assistência ao Câncer Infantil -
que há mais de trinta anos pres-
ta assistência integral às crian-
ças e adolescentes portadores
de câncer.

ATLETA DE TATUÍ É
CAMPEÃ EM PROVA

NOTURNA DE BOTUCATU
Foto: Facebook/Malu Soá

Dia 10 de abril, a atleta Maria
de Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá, de Tatuí, venceu uma das
categorias da “Corrida Noturna
160 Anos Luz”, na cidade de Bo-
tucatu, com percurso de 6,2 qui-
lômetros. Cerca de 500 atletas
disputaram a prova, nas catego-
rias masculina e feminina, divi-
didos por faixas etárias.

A representante de Tatuí cru-
zou a linha de chegada, no Largo
São José, em 28 minutos e 44
segundos, três minutos à frente
da segunda colocada. Esta pro-
va é primeira do “Circuito Cuesta
de Corridas de Rua de Botucatu
2015”, que recebe apoio da Se-
cretaria Municipal de Esportes
daquela cidade.

Em Monte Mor
Dia 12 de abril, Malu Soá

participou com destaque da “9ª
Corrida Pedestre de Monte Mor”,
organizada pela Prefeitura Muni-
cipal daquela cidade, com per-
curso de seis quilômetros. As

Malu levanta seu troféu no lugar
mais alto do pódio.

Neste domingo (26), às 9h30,
no Estádio “Itatibão”, do Clube
de Campo, começa a “15ª Copa
Rádio Notícias de Futebol Mas-
ter”, promovida pela Central de
Rádio de Tatuí. A solenidade de
abertura terá desfile das equi-
pes participantes, juramento dos
atletas e árbitros, execução do
Hino Nacional e queima de fo-
gos. Em seguida, será disputa-
da a primeira partida da compe-
tição, pelo grupo “C” da catego-
ria veterana, entre Clube de
Campo x Ressaquinha. Este
jogo deverá ser transmitido ao
vivo pela equipe esportiva da
Rádio Notícias AM, sintonizada
em 1530 kHz.

A edição 2015 da “Copa Rá-
dio Notícias” terá participação
de 24 equipes, sendo nove na
categoria veterana (para joga-
dores de 35 a 42 anos de idade),
seis na categoria veteraníssima
(para jogadores de 43 a 49 anos
de idade) e nove na categoria
super veteraníssima (para joga-
dores de 50 anos de idade ou
mais). A organização prevê a
realização de 57 jogos até a pri-
meira quinzena do mês de de-
zembro, quando o campeonato
será encerrado. A tabela e o re-
gulamento estão à disposição
das equipes na sede da Central
de Rádio, na Rua Capitão Lis-
boa, nº 1.080.

Na categoria veterana, as
nove equipes foram divididas em
três grupos, da seguinte forma:
“A” – Gert Sindmetal, Santa Rita
e Laurindense; “B” – Ressaca, XI

ESTÁDIO ITATIBÃO
RECEBE ABERTURA DA
COPA RÁDIO NOTÍCIAS

de Agosto e São Martinho; “C” –
Santa Cruz, Ressaquinha e Clu-
be de Campo. Na primeira fase,
os times jogam entre si, dentro
de seus grupos, em dois turnos.
Os campeões de cada grupo e o
2º melhor colocado por índice
técnico entre os três grupos se
classificam para as semifinais.
O atual tetracampeão da catego-
ria é o Gert Sindmetal.

Na categoria veteraníssima,
os seis times foram divididos
em dois grupos, da seguinte for-
ma: “A” – Sexta Master, Lau-
rindense e São Cristóvão; “B” –
XI de Agosto, Clube de Campo/
Áz de Ouro e Associados do Clu-
be. Na primeira fase, as equipes
se enfrentam entre si, dentro de
seus grupos, em dois turnos, e
as duas melhores de cada gru-
po garantem vaga nas semifi-
nais. O atual tricampeão da cate-
goria é o XI de Agosto.

Na categoria super vetera-
níssima, as nove equipes foram
divididas em três grupos, da
seguinte forma: “A” – Gepav, Jar-
dins FC e Clube de Campo; “B”
– São Martinho, Santa Cruz e
Associados do Clube; “C” – XI de
Agosto, Sexta Master e Nova U-
nião. Na primeira fase, os times
jogam entre si, dentro de seus
grupos, em dois turnos. Os cam-
peões de cada grupo e o 2º me-
lhor colocado por índice técnico
entre os três grupos se qualifi-
cam às semifinais. O atual cam-
peão desta categoria é o time do
Grêmio Esportivo Pavanelli (Ge-
pav).

participantes foram divididas por
faixas etárias e a atleta de Tatuí
completou o percurso em 5º lu-
gar de sua categoria, com o tem-
po de 28 minutos e 42 segun-
dos, praticamente o mesmo da
prova disputada dois dias antes
em Botucatu.

ENCONTRO DE PALMEIRENSES
TEM MAIS DOIS CONVIDADOS

Mais dois ex-jogadores es-
tarão presentes no “1º Encontro
de Palmeirenses de Tatuí”,
agendado para dia 14 de junho,
a partir das 12 horas, nas depen-
dências da Associação Atlética
XI de Agosto. Renato Camargo,
um dos organizadores, informa
que, após o goleiro Sérgio e o
volante Amaral, o atacante César
Lemos, conhecido como “César
Maluco”, e o goleiro Velloso tam-
bém confirmaram participação
no evento.

César atuou pelo Palmeiras
no período de 1967 a 1974. Mar-
cou 180 gols pelo clube, se con-
sagrando o 2º maior artilheiro do
alviverde paulista. Velloso, por
sua vez, foi titular da meta do
Palmeiras entre 1994 a 1999,
onde ganhou diversos títulos. É
o quinto goleiro que mais dispu-
tou jogos pelo clube, superado
somente por Leão, Oberdan,
Valdir de Moraes e Marcos. A-
tualmente, é comentarista es-
portivo no programa “Baita Ami-
gos”, no canal pago Bandsports,
do grupo Bandeirantes.

César é o segundo maior arti-
lheiro da história alviverde.

TATUÍ COM JUDOCAS
NO INTERESTADUAL PAULISTA

No domingo (19),
a “Academia de Judô
Adriana Bento” re-
presentou Tatuí com
oito atletas na fase
regional do “Campe-
onato Paulista” em
Itapetininga. Todos
ganharam meda-
lhas e se classifica-
ram para a disputa
da fase interestadu-
al, que ocorre neste
sábado (25), em Vo-
torantim.

A academia de
Tatuí terminou a competição com
o troféu de quinto lugar na clas-
sificação geral e ganhou cinco
medalhas de ouro (através dos
judocas Matheus Mattos, Pâ-
mela Santos, Lara Machado e

Foto: Facebook/Academia Adriana Bento

A equipe tatuiana em pose especial durante a
disputa em Itapetininga.

Jéssica Santos), duas meda-
lhas de prata (através dos atle-
tas Matheus Oliveira e Carine
Oliveira) e duas medalhas de
bronze (com os judocas Pedro
Brum e Samuel Soares).


