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A fotografia acima, cedida por Jairo Martins, o Pepinho, foi clicada em 1970, no então Estádio
“P.G. Meirelles”, em Tatuí, e nos mostra a equipe juvenil do São Martinho, que se sagrou bicam-
peã nas temporadas 1970/1971. Nesta formação, nove pessoas já nos deixaram. Mas o futebol
e a qualidade do time permanecem para sempre na memória dos admiradores e torcedores do
“Leão do Sul”. Vamos ao elenco: em pé, da esquerda para a direita, vemos Bacaio, Jonas, João
Foice, Netinho, Flávio, Lara, Clóvis e o técnico Orlando. Agachados, nesta mesma ordem, apare-
cem Jiboia, Osmir, Pepinho, Ademar Poles, Laranjeira, Zezinho Teixeira, Carlinhos e Fio. Uma
recordação inédita para nosso álbum, com 45 anos de muita saudade...

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.

Na sexta-feira (8), na pista
de atletismo do Sesi, em Voto-
rantim, o atleta Felipe Augusto
Ribeiro da Silva, integrante da
equipe de atletismo da Secre-
taria Municipal de Esportes,
comandada pelo técnico Ero-
nides dos Santos, sagrou-se
campeão em duas provas da
32ª edição dos “Jogos Abertos
da Juventude”.

Felipe disputou a fase regi-
onal e conquistou os títulos
nas provas dos 800 metros
rasos, com o tempo de 2 minu-
tos e 10 segundos, e 5.000
metros rasos, onde conseguiu
tempo de 16 minutos e 45 se-
gundos. Com as vitórias, o atle-
ta de Tatuí classificou-se para
participar da final estadual, que
será realizada no período de 18
a 27 de junho, na cidade de Pi-
rassununga.

Além de Felipe, a equipe
tatuiana contou com a partici-
pação de outros dois atletas:
Lucas Assumpção Medeiros,
7º colocado na prova de 5.000
metros, com o tempo de 20 mi-

ATLETA DE TATUÍ É CAMPEÃO
NOS JOGOS DA JUVENTUDE

Fotos: Eronides dos Santos

A equipe tatuiana presente nos Jogos da Juventude de Votorantim.

Felipe Augusto, primeiro colocado em duas provas de atletismo.

nutos e 29 segundos, e Ales-
son David de Almeida, 8º colo-
cado na prova de 800 metros,
com o tempo de 2 minutos e 38
segundos.

No sábado (9), em Alumí-
nio, a atleta Maria de Lourdes
Soares Vieira (Malu Soá), de
Tatuí, conquistou mais um tro-
féu para sua coleção. Ela par-
ticipou da “6ª Prova Pedestre
Cidade de Alumínio”, com per-
curso de oito quilômetros, e
cruzou a linha de chegada em
3º lugar na categoria 30/39 A-
nos.

Na categoria geral femini-
na, Malu Soá terminou esta
disputa em 9º lugar, dentre 51
participantes, com o tempo de
38 minutos e 18 segundos. A
largada e chegada ocorreram
na Avenida Engenheiro Anto-
nio de Castro Figueroa, defron-
te ao Paço Municipal de Alumí-
nio.

MAIS UM TROFÉU
NO ATLETISMO FEMININO

Malu exibe o troféu que ganhou
na prova de Alumínio.

Foto: Facebook/Malu Soá

A seleção de Tatuí está
prarticipando da edição 2015
do “Campeonato Estadual de
Futebol da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil”. O time faz parte
de um grupo formado ainda pe-
las seleções de Sorocaba, Ita-
petininga, Campinas e Jundiaí.
Na primeira fase, as equipes
jogam entre si, dentro do gru-
po, em dois turnos, e as três

SELEÇÃO DE TATUÍ DISPUTA
CAMPEONATO ESTADUAL DA OAB

Foto: João Antonio Fonseca/OAB Tatuí

Equipe tatuiana busca uma das três vagas para a próxima fase.

melhores se classificam para
a etapa seguinte.

No sábado (9), os tatuianos
conseguiram a primeira vitória
no campeonato, no “clássico
regional” contra Itapetininga. A
partida ocorreu no campo de
futebol do Clube Venâncio Ai-
res, na vizinha cidade, e termi-
nou com a vitória de Tatuí por
3x2, gols de Cassiano (2) e Ro-

nald. O próximo compromis-
so será neste sábado (16), às
10h30, em Tatuí, diante do se-
lecionado de Campinas. Até a
quarta-feira (6), o local da par-
tida ainda não havia sido defini-
do. Tatuí já enfrentou Sorocaba
e Jundiaí neste primeiro turno e
sofreu duas derrotas, mas terá
chance de recuperar-se nos jo-
gos de volta.

Neste domingo (17), a par-
tir das 9 horas, no Estádio
“Menotti de Campos”, do San-
ta Cruz, ocorre mais uma roda-
da dupla da “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí. No primeiro jogo,
pelo grupo “C” da categoria su-
per veteraníssima, se enfren-
tam Nova União x XI de Agosto.
A seguir, pelo grupo “C” da ca-
tegoria veterana, jogam Santa
Cruz x Clube de Campo.

A rodada, com entrada fran-
ca ao público, marca a estreia
de mais três times na tempora-
da 2015 da “Copa Rádio Notí-
cias”. A exceção é o Clube de
Campo, que jogou na estreia
do campeonato, no dia 26 de
abril, e empatou por 1x1 com o
Ressaquinha. Os dois jogos
deverão ser transmitidos ao vivi
pela equipe esportiva da Rádio
Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz.

Sete gols na rodada
No domingo (10), no Está-

dio do São Martinho, a conhe-

ESTÁDIO DO SANTA CRUZ
RECEBE RODADA DUPLA
DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS

Clube de Campo realiza segundo jogo pela categoria veterana neste
domingo.

Foto: Central de Rádio

cida “Toca do Leão”, a bola
balançou as redes sete vezes
na rodada da “Copa Rádio No-
tícias”. No primeiro jogo, pelo
grupo “B” da categoria super
veteraníssima, o São Martinho
derrotou os Associados do Clu-
be de Campo por 3x1. Neizi-
nho, Nico Zaratin e Geraldinho
assinalaram os gols do “Leão
do Sul” e Cau descontou para
os Associados. Em seguida,
pelo grupo “A” da categoria ve-
teraníssima, a Sexta Master
ganhou do São Cristóvão por
2x1. Tonho e Marcelo (contra)
marcaram os gols da vitória e
Lauro assinalou o único tento
do São Cristóvão.

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 vete-
raníssima (para jogadores de
43 a 49 anos de idade) e nove
na categoria super veteranís-
sima (para jogadores de 50 a-
nos de idade ou mais).

CLUBE DE CAMPO NA TAÇA LISOFUS
Foto: Clube de Campo de Tatuí

Garotada do Sub-9 mantém cem por cento de aproveitamento.

As equipes de futsal do Clu-
be de Campo de Tatuí estão se
apresentando com destaque
na “Taça Lisofus”, em Soroca-
ba. Na última rodada, disputa-
da no Ginásio do Centro Es-
portivo “Dr. Pitico”, os tatuia-
nos, dirigidos pelo técnico Jen-
ner de Jesus Almeida Tavares,
o Jeninho, venceram nas qua-
tro categorias.

A equipe Sub-9 derrotou o
CT Marinho pelo placar de 4x1,
gols de Yuske (2), Rick e Maik.
O time se mantém invicto na
competição, com três vitórias
em três partidas. Jogaram tam-
bém os atletas Samuel, João
Vítor, JP, Ryan e Gabriel.

A equipe Sub-12 venceu o
Silvano/Manchester também
por 4x1, gols de João Vítor (2)
Gabriel e Kaíque. Participaram
ainda da partida os atletas Ale-
mão, Daniel, Breno, Pedrinho,
Nicola, Maycon, Velori, Mar-
celo e Neto.

O time Sub-14 derrotou o
Semes Pitico pelo placar de
6x1, gols de Matheus (2), Viní-
cius (2), Luquinha e Vitinho. A-
tuaram também os atletas An-
drew, Ryan, Gabriel e Murilo.

Por fim, o time Sub-16 ven-
ceu a Força Jovem Itanguá por

2x0, gols de Caio e Pedro. Es-
ta equipe também permanece
invicta na competição, com
duas vitórias e dois empates
em quatro jogos. Fazem parte
ainda do elenco os jogadores
Erick, Valdir, Lukinha, Guilher-
me e Octávio.

PREFEITURA INAUGURA CENTRO
DE ARTES E ESPORTES

Neste sábado (16), a partir
das 10 horas, a Prefeitura de
Tatuí inaugura o Centro de Ar-
tes e Esportes Unificados “Pro-
fessor Victor Hugo da Costa
Pires”. A unidade, conhecida
como “CEU”, tem três mil me-
tros quadrados e localiza-se
na Rua Ana Rosa Monteiro, nº
475, na Vila Santa Helena.

DIVULGUE SUA MODALIDADE!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO: FONE: (15) 3305-6674


