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A fotografia acima foi registrada no dia 22 de maio de 1960, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”,
do XI de Agosto, e nos mostra a equipe do Esporte Clube São Crispim, conhecida como “Galo
da Várzea”. Naquele ano, o time do São Crispim conquistou o título do “Torneio Início” do “Cam-
peonato Amador”, promovido pela Liga Tatuiana de Futebol (Litafu), após vencer o Vasco da Ga-
ma de Tatuí por 1x0. Chico marcou o gol desta partida, comandada pelo árbitro Nelson Antonio.
A conquista deu ao São Crispim o direito de participar da “Série Ivo Zani” do futebol amador de
Tatuí, ao lado de XI de Agosto, São Martinho, Santa Cruz, Municipal e do próprio Vasco. Vamos
ao elenco do “Galo da Várzea”: em pé, da esquerda para a direita, vemos Carlinhos, Darci Rocha
da Mota, Ataíde dos Reis, Armandinho, Chico, Bequinha e o técnico Luiz Galavotti. Agachados,
nesta mesma ordem, aparecem Carlos, Lima, Cerquilho, José Cláudio da Cruz e Pilon. O garoti-
nho mascote do time, com a bola nas mãos, é José Orlando da Cruz, atualmente um dos asse-
ssores do vereador Antonio Marcos de Abreu, o “Marquinho da Santa Casa”. E lá se vão 55 anos
de saudades...

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 con-
tato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Depois da utilização, as fotos serão devolvidas aos pro-
prietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

COPA RÁDIO NOTÍCIAS COMEÇA COM
EMPATE NO CLUBE DE CAMPO DE TATUÍ

Fotos: Central de Rádio

Ninguém venceu na rodada
de abertura da “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí. O primeiro jogo da
competição, disputado no últi-
mo domingo (26), no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo,
entre Clube de Campo x Ressa-
quinha, válido pelo grupo “C” da
categoria veterana, terminou
empatado por 1x1.

O Ressaquinha saiu na fren-
te aos 10 minutos do primeiro
tempo, através de Rildo. Ele
dominou a bola no setor inter-
mediário do campo de ataque
e avançou sem marcação até o
interior da grande área, onde
disparou no canto do goleiro,
sem chances de defesa. O
Clube de Campo empatou aos
27 minutos do segundo tempo,
com Anderson. O meia Andra-
de, em jogada individual pelo
setor direito, aplicou o “drible
da vaca” no o zagueiro adver-
sário e tocou na medida para
seu companheiro empurrar para
o fundo da rede. Outro desta-
que da partida foi o meia Zanata,
do Clube de Campo.

A “Copa Rádio Notícias”
prossegue neste domingo (3),
a partir das 9 horas, no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Tatuí, com duas partidas.
Na primeira, pelo grupo “A” da
categoria super veteraníssima,
se enfrentam Gepav x Jardins,
e na segunda, pelo grupo “A”
da categoria veterana, jogam
Gert Sindmetal x Santa Rita. A
rodada tem entrada franca ao
público e deverá ser transmiti-
da ao vivo pela equipe de es-
portes da Rádio Notícias AM,
sintonizada em 1530 kHz.

Solenidade de abertura
Antes de a bola rolar no

Estádio do Clube de Campo,
no domingo passado, ocorreu
a solenidade de abertura da
“Copa Rádio Notícias”, que co-
meçou com o desfile das equi-
pes participantes. Na sequên-
cia, houve o juramento dos ár-
bitros, feito por Marcos César
Generoso, que dirigiu a primei-
ra partida da competição. Nei
Turry, atleta e dirigente do Clu-
be de Campo, realizou o jura-
mento dos atletas. Houve en-
tão a execução do Hino Nacio-
nal e queima de fogos. O pon-
tapé inicial foi dado pelo diretor
da Central de Rádio, Luiz Gon-
zaga Vieira de Camargo, junta-
mente com o locutor e verea-
dor Alexandre Bossolan e o
também vereador Márcio Anto-
nio de Camargo, o “Márcio do
Santa Rita”.

A edição 2015 da “Copa
Rádio Notícias” tem participa-
ção de 24 equipes, sendo nove
na categoria veterana (para jo-
gadores de 35 a 42 anos de i-
dade), seis na categoria vetera-
níssima (para jogadores de 43
a 49 anos de idade) e nove na
categoria super veteraníssima
(para jogadores de 50 anos de
idade ou mais).

Na categoria veterana, as
nove equipes foram divididas
em três grupos, da seguinte
forma: “A” – Gert Sindmetal,
Santa Rita e Laurindense; “B”
– Ressaca, XI de Agosto e São
Martinho; “C” – Santa Cruz,
Ressaquinha e Clube de Cam-
po. 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.

Na categoria veteraníssi-
ma, os seis times foram dividi-
dos em dois grupos, da se-
guinte forma: “A” – Sexta Mas-
ter, Laurindense e São Cristó-
vão; “B” – XI de Agosto, Clube
de Campo/Áz de Ouro e Asso-
ciados do Clube. Na primeira
fase, as equipes se enfrentam
entre si, dentro de seus gru-
pos, em dois turnos, e as duas

Clube de Campo empata na estreia do campeonato.

Ressaquinha conquista seu primeiro ponto na competição.

Juramento dos árbitros na solenidade de abertura. Nei Turry realiza o juramento dos atletas.

Árbitros ao lado dos vereadores e do diretor da Central de Rádio, Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo, no momento do pontapé inicial.

melhores de cada grupo garan-
tem vaga nas semifinais.

Na categoria super vetera-
níssima, as nove equipes fo-
ram divididas em três grupos,
da seguinte forma: “A” – Gepav,
Jardins FC e Clube de Campo;
“B” – São Martinho, Santa Cruz
e Associados do Clube; “C” –

XI de Agosto, Sexta Master e
Nova União. Na primeira fase,
os times jogam entre si, dentro
de seus grupos, em dois tur-
nos. Os campeões de cada
grupo e o 2º melhor colocado
por índice técnico entre os três
grupos se qualificam às semi-
finais.

ATLETA DE TATUÍ COLOCA
MAIS UM TROFÉU NA GALERIA

A atleta Maria de Lourdes
Soares Vieira (foto), a Malu Soá,
de Tatuí, continua a conquistar
troféus e medalhas para a cida-
de. No sábado (25), ela partici-
pou da “1ª Corrida de Prevenção
do Câncer”, realizada pelo Hos-
pital Amaral Carvalho, na cida-
de de Jaú, e terminou a prova
como vice-campeã na catego-
ria geral feminina, onde partici-
param cem atletas.

Malu Soá completou o per-
curso de cinco quilômetros em
23 minutos e 34 segundos. A
vencedora desta corrida foi Na-
tália Biem Massucatto. Com-
pletaram o pódio as atletas
Carla Fernanda Ruiz Gomes
(3º lugar), Lira Massola (4º lu-
gar) e Mariana Gigliotti Murijo
(5º lugar). O objetivo principal
da prova, além de promover
saúde e bem estar, foi transmi-
tir à população, através do es-
porte, a importância da de-
tecção precoce dos diferentes
tipos de câncer.

JUDOCAS GARANTEM VAGA
NA FINAL DO PAULISTA

No sábado (25), no municí-
pio de Votorantim, a Academia
Adriana Bento de Judô repre-
sentou Tatuí na etapa interes-
tadual do “Campeonato Pau-
lista”. Quatro atletas se classi-
ficaram para a fase final da
competição, onde irão lutar por
uma vaga no “Campeonato Bra-
sileiro”.

A Academia Adriana Bento
trouxe cinco medalhas, sendo
duas de ouro, uma de prata e
duas de bronze. Os ganhado-
res e finalistas são os seguin-
tes: Lara Vitória Machado (Sub-
15 Médio – Ouro), Pâmela
Cristina dos Santos Silva (Sub-
18 Ligeiro – Prata), Matheus
Mattos Carvalho (Sub-18 Meio
Pesado – Bronze) e Jéssica
Paloma santos da Silva (Sub-
18 Meio Médio – Bronze e Sub-
21 Leve – Ouro).

Judocas da Academia Adriana
Bento se destacam em Voto-
rantim.

SELEÇÃO DE TATUÍ
NAS QUARTAS DE FINAL

DA COPA TV TEM
A seleção masculina de Ta-

tuí já é uma das oito melhores
colocadas da “Copa TV Tem
de Futsal”. Na sexta-feira (24),
no Ginásio Municipal de Cerqui-
lho, os tatuianos venceram Ce-
sário Lange pelo placar de 5x3
nas oitavas de final e garanti-
ram vaga na próxima etapa.

Na primeira fase, Tatuí en-
cerrou sua participação na 2ª
posição do grupo 4, com três
pontos, após derrotar Guareí e
perder para Cerquilho, cam-
peão da chave. Com isso, qua-
lificou-se para enfrentar Cesário
Lange, que havia vencido o gru-
po 3.

Além de Tatuí, se classifi-
caram para as quartas de final
as seleções de Arandu, Avaré,
Capão Bonito, Cerquilho, Itape-

va, Itaberá e Pilar do Sul. As
datas dos jogos da próxima
fase serão divulgados pela or-
ganização nos próximos dias.
Primeira derrota feminina

A equipe feminina de Tatuí,
que havia terminado a primeira
fase da “Copa TV Tem” com a
melhor campanha entre todas
as seleções e cem por cento
de aproveitamento, estreou na
segunda fase com derrota.

Em partida disputada na
terça-feira (28), no Ginásio “Ayr-
ton Senna”, em Itapetininga,
as tatuianas perderam para Ta-
quarivaí pelo placar de 4x0. Ta-
tuí participa desta fase em um
grupo com quatro equipes. A-
lém de Taquarivaí, dele fazem
parte as seleções de Itapeva e
Boituva.


