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Em 2015, a Associação Atlética Áz de Ouro, tradicional equipe de futebol de Tatuí, comemora
cinquenta anos de atividades. E com a fotografia acima, retirada dos arquivos de Cesário Mota Filho,
vamos relembrar uma formação deste time no ano da fundação, 1965. A imagem foi clicada momen-
tos antes de um amistoso no antigo campo do Áz de Ouro, no Bairro Mangá, atualmente região do
Jardim Santa Rita. Confira a escalação: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Naneco, Ferreira,
José de Campos (o falecido “Zé Leiteiro”, que hoje empresta seu nome a um campeonato de futebol
veterano), Boi, Elias e Darci do Bar. Agachados, nesta mesma ordem, vemos Gediel, Ditão, Cesário
Tatu (proprietário da foto), Ademir do Expurgo e Preto. Uma recordação de cinco décadas para nosso
álbum, com a qual parabenizamos o Áz de Ouro. Quanta saudade!

ATLETA DE TATUÍ É CAMPEÃ
BRASILEIRA DE JIU-JITSU
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Técnico João Arnon e a campeã Érica Machado no pódio em São
Paulo.

Érica exibe sua medalha de cam-
peã brasileira de 2015.

No último fim de semana, a
atleta Érica Machado, de Tatuí,
conquistou o título de campeã
brasileira de jiu-jitsu esportivo.
O campeonato, organizado pela
Confederação Brasileira de Jiu-
Jitsu Esportivo (CBJJE), foi dis-
putado no ginásio de esportes
do Pacaembu, em São Paulo,
com a participação de mais de
dois mil atletas de vários pontos
do território nacional.

Érica competiu na categoria
feminino meio pesado adulto,
para atletas de faixa branca, e
venceu suas duas lutas, a pri-
meira por finalização e a segun-
da por pontuação (9x0). Com o
título, ela garantiu vaga para o
campeonato mundial da moda-
lidade, que ocorre no mês de
julho, também em São Paulo.
Érica, treinada pelo técnico João
Arnon, o “Nonô Brucutu”, é patro-
cinada pela Academia Arnon
Gym e faz parte da Equipe
“Zenith”. No ano de 2014, a atleta
sagrou-se campeã paulista e
sul-americana e vice-campeã
mundial. Em 2015, ela quer o
título mundial em sua categoria
e disse à nossa reportagem que
irá treinar muito para conquistar

João Arnon e Anderson “Pezão”, vice-campeão brasileiro.

esse objetivo.
Vice-campeão brasileiro
Mais um atleta treinado por

João Arnon e patrocinado pela
“Arnon Gym” se destacou no
campeonato disputado dias 16
e 17, em São Paulo. Anderson
Silva, conhecido como “Pezão”,

sagrou-se vice-campeão na ca-
tegoria masculino pesado adul-
to, para atletas de faixa azul. O
técnico Nonô elogia a perfor-
mance de seu aluno, que “com
apenas dois anos praticando jiu-
jitsu, já é vice-campeão brasilei-
ro”.

TATUIANO VENCE PROVA DO
CIRCUITO CAIXA DE ATLETISMO
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Equipe paraolímpica de Tatuí no Ibirapuera, em São Paulo. Renato, medalhista de ouro.

O atleta Renato Fernandes
de Medeiros, de Tatuí, venceu a
prova de 800 metros rasos na
disputa da fase regional do “Cir-
cuito Brasil Loterias da Caixa de
Atletismo, Natação e Halterofi-
lismo”, no Complexo Constâncio
Vaz Guimarães, no Ibirapuera,
em São Paulo. Renato Medeiros
disputa atletismo paraolímpico,
na classe T-46 masculino, e in-
tegra a equipe da Associação
dos Portadores de Deficiência
de Tatuí (Apodet) e Guardian do
Brasil, com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Esportes. Além
da medalha de ouro nos 800
metros, ele participou das pro-
vas de 400 metros rasos, onde
terminou em 4º lugar, e 200 me-
tros rasos, onde cruzou a linha
de chegada em 6º lugar.

Outros dois atletas paraolím-
picos de Tatuí também partici-
param da etapa regional do “Cir-
cuito Caixa”. Fernanda Rodri-
gues Machado, que compete na
classe F-57 feminino, foi a 6ª
colocada na prova do lançamen-
to do dardo. Hugo Danrley Costa
dos Santos terminou em 7º lu-
gar as provas de 200 e 400 me-
tros rasos, na classe T-20 mas-
culino. A equipe tatuiana é trei-
nada pelo professor Eronides
dos Santos, com auxílio técnico
de David Assumpção.

ATLETISMO FEMININO
GANHA NOVO TROFÉU

Mantendo a média de trazer
um troféu ou medalha para Tatuí
por semana, a atleta Maria de
Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá, conquistou mais uma vitó-
ria no último domingo (17), em
Santa Bárbara do Oeste, na dis-
puta da “Corrida Tivoli Shopping”.
Ela sagrou-se campeã da cate-
goria geral feminina desta pro-
va, com percurso de dez quilô-
metros.

Malu completou o percurso
em 47 minutos e 56 segundos.
Em 2º lugar ficou a atleta Rosania
Maria de Lima Pereira, de Pira-
cicaba, com o tempo de 49 minu-
tos e 39 segundos. E em 3º lugar
ficou Maria Souza Pereira Cam-
pos, de Araras, que cruzou a li-
nha de chegada em 50 minutos
e 55 segundos. A corrida é rea-
lizada pelo Tivoli Shopping e or-
ganizada pela “Chelso Sports”,
com o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Santa Bárbara.

Malu ocupa o primeiro lugar no
pódio em Santa Bárbara do Oes-
te.

Foto: Malu Soá/Tivoli Shopping
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XI E SANTA CRUZ VENCEM NA
RODADA DA COPA RÁDIO

Fotos: Cesário Mota Filho

 XI de Agosto começa com vitória na super veteraníssima.

Santa Cruz triunfa em sua estreia na categoria veterana.

No domingo (17), no Estádio
“Menotti de Campos”, XI de Agos-
to e Santa Cruz venceram suas
partidas de estreia, respectiva-
mente nas categorias super ve-
teraníssima e veterana, na roda-
da dupla da “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”, pro-
movida pela Central de Rádio de
Tatuí.

A equipe do XI de Agosto
ganhou do Nova União pelo pla-
car de 1x0 em jogo válido pelo
grupo “C” da categoria super
veteraníssima. O único gol ocor-
reu aos 25 minutos do 2º tempo,
através de Patão, que acertou
um chute no canto, na entrada da
grande área.

O Santa Cruz derrotou o Clu-
be de Campo por 2x0, em partida
válida pelo grupo “C” da catego-
ria veterana. O centroavante Gor-
do abriu a contagem aos 23 mi-
nutos do 1º tempo e Fábio deu
números finais ao placar aos 32
minutos da fase complementar.

A “Copa Rádio Notícias” se-
gue neste domingo (24), a partir
das 9 horas, no Estádio “Dr.
Gualter Nunes”, do XI de Agosto,

com rodada dupla, aberta ao
público, que marca a estreia de
mais quatro equipes na tempo-
rada 2015. No primeiro jogo, pelo
grupo “B” da categoria vetera-
níssima, se enfrentam XI de A-
gosto x Clube de Campo/Áz de
Ouro. Na sequência, pelo grupo
“B” da categoria veterana, é a vez
de XI de Agosto x Ressaca. A
rodada será transmitida ao vivo
pela equipe de esportes da Rá-

dio Notícias AM, em 1530 kHz.
A edição 2015 da “Copa Rá-

dio Notícias” tem 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).

JUDOCA NA FINAL ESTADUAL
DOS JOGOS DA JUVENTUDE
A equipe feminina de judô de

Tatuí classificou uma atleta para
participar da final estadual dos
“Jogos Abertos da Juventude”.
No domingo (17), em Sorocaba,
durante a disputa da fase regio-
nal, Pâmela Cristina Santos Sil-
va foi campeã da categoria super
ligeiro, trouxe medalha de ouro e
garantiu a vaga na etapa esta-
dual, no período de 18 a 27 de
junho, em Pirassununga. Tatuí
conseguiu medalhas também
com Priscila Isabela Oliveira do

Prado (bronze na categoria meio
leve) e Lex Sandro Macedo To-
maz (prata na categoria médio).
Outros atletas que participaram
da disputa foram Wesley Fer-
nando Camargo dos Santos (li-
geiro – 4º colocado), Guilherme
Ribeiro Domingues (meio mé-
dio – 4º colocado), Matheus Mat-
tos Carvalho (pesado – 5º colo-
cado) e Glauber Oliveira Gonçal-
ves (Leve – 5º colocado). As in-
formações são da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes.


