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A fotografia acima foi gentilmente cedida por Jairo Martins, o Pepinho, e registrada no ano
de 1964, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, do XI de Agosto. Ela mostra a equipe do Esporte Clube
São Martinho na disputa do “Torneio Início” do Campeonato Amador, promovido pela Liga Ta-
tuiana de Futebol (Litafu). A imagem foi clicada momentos antes da partida contra a Poranga-
bense, de Porangaba, que terminou empatada sem gols. Veja o elenco do “Leão do Sul”: em
pé, da esquerda para a direita, estão Nico, Nenê, Darci, Arlindinho, Laranjeira e Pretanha. Nesta
mesma ordem, agachados, aparecem Paulo Cabeção, Ducho, Ademar Avallone, Cido e Henri-
quinho. E o tempo passa, já são 51 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
contato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Depois da utilização, as fotos serão devolvidas aos
proprietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

No domingo (24), no Está-
dio “Dr. Gualter Nunes”, do XI
de Agosto, durante a rodada
dupla da “15ª Copa Rádio Notí-
cias de Futebol Master”, pro-
movida pela Central de Rádio,
futebolistas e dirigentes pres-
taram homenagem póstuma ao
ex-jogador Fábio Antonio Fiuza
de Barros, o Fabinho Mazola,
que defendeu, durante vários
anos, as cores do XI de Agos-
to. Fabinho era estimado nos
meios esportivos e faleceu há
cinco anos.

No intervalo do jogo entre XI
de Agosto x Clube/Áz de Ouro,
os jogadores e dirigentes das
duas equipes posaram no gra-
mado com uma faixa, onde se
lia a frase: “cinco anos sem
Mazola, eternas saudades” e a
foto do rosto de Fabinho. Este
mesmo gesto foi repetido pe-
los companheiros de equipe
da categoria super veteranís-
sima, onde Fabinho atuava nos
últimos anos de vida, e direto-
res do XI. Familiares também
participaram da homenagem e
sua esposa recebeu flores.

Com a bola rolando, o XI de
Agosto derrotou o Clube/Áz de
Ouro por 1x0, gol de Melissa,
aos 19 minutos da etapa inici-
al. A partida foi válida pelo gru-
po “B” da categoria veteranís-

Copa Rádio Notícias:

DOMINGO DE FUTEBOL E HOMENAGEM
NO ESTÁDIO DO XI DE AGOSTO
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Equipes do XI e Clube/Áz de Ouro relembram Fabinho Mazola.

Familiares do falecido Fabinho são homenageados no XI.

sima e teve como principal des-
taque o goleiro Barbiroto, do XI,
que praticou defesas espeta-
culares e evitou o empate e até
a vitória do time adversário. Na
sequência, pelo grupo “B” da
categoria veterana, XI de Agos-
to e Ressaca empataram sem
gols, em partida bastante equi-
librada.

A “Copa Rádio Notícias” se-
gue neste domingo (31), a par-
tir das 9 horas, no Estádio “J.
R. do Amaral Lincoln”, do São
Martinho, com rodada dupla,
aberta ao público. No primeiro
jogo, pelo grupo “A” da catego-
ria veteraníssima, se enfren-
tam Laurindense x São Cristó-
vão. Na sequência, pelo grupo
“A” da categoria veterana, é a
vez de Laurindense x Gert Sind-
metal. A equipe de esportes da
Rádio Notícias AM, sintoniza-
da em 1530 kHz, deverá trans-
mitir o jogo de fundo.

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).

TORNEIO DOS TRABALHADORES
TERÁ DECISÃO NESTE SÁBADO
Neste sábado (30), às 15

horas, ocorre a decisão do “Tor-
neio de Futebol dos Trabalha-
dores 1º de Maio”, organizado
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos de Tatuí, entre as empre-
sas Yazaki e Delmar W.A. O
jogo será realizado no Estádio
do Sindicato, com entrada fran-
ca ao público e transmissão da
equipe esportiva da Rádio No-

tícias AM, sintonizada em 1530
kHz.

A competição, que foi dis-
putada durante todo o mês de
maio, obedece ao sistema de
dupla eliminatória, ou seja, o
time que perde duas vezes,
está fora. A Yazaki chegou in-
victa à final e a Delmar foi derro-
tada uma vez. Assim sendo,
se a Yazaki vencer a partida
deste sábado, levanta a taça.
Se perder, haverá um novo jogo
para definir o campeão. Em
caso de empate no tempo regu-
lamentar, ocorre decisão nos
pênaltis.

SUPERCOPA DE FUTEBOL SOCIETY
MOVIMENTA SANTA EMÍLIA

Na quinta-feira (21), no con-
junto esportivo do “Santa Emília
Society Ball”, na Rua Venâncio
Perez, nº 333, no Jardim Santa
Emília, teve início a “Supercopa
de Futebol Society”, organiza-
da pelo Gimnasiu Eventos Es-
portivos. A competição é dis-
putada nas categorias “livre” e
“quarentão”, com partidas aber-
tas ao público todas as quintas
e sextas-feiras, a partir das
19h30. Agremiações de Tatuí
e região participam do evento
esportivo

Na primeira rodada, dia 21,
pela categoria “quarentão”, a
Guarda Municipal derrotou o
Santa Cruz pelo placar de 6x1.
Helinho (2), Josimar (2), Fábio
e Juceil assinalaram os gols
da GCM e Osni Corrêa des-
contou para o “Dragão da Coli-
na Santa”. Em seguida, pela
categoria “livre”, o Clube de
Campo derrotou o Bayern Tatuí
por 4x1. Rodrigo Vilela (2), Jor-
ge Luís e Vítor balançaram a
rede para o time campestre e
Bruno marcou o único tento do
Bayern.

Na segunda rodada, no dia
22, pela categoria “livre”, o
Inocoop venceu a Família
Astória pela contagem de 3x2.
Os atletas Éder Balduíno, Gui-
lherme Dias e Rafael Barros
marcaram os tentos do Inocoop
e Roberto e Daniel assinala-
ram os gols da Família Astória.
Na sequência, pela categoria
“quarentão”, a equipe da MB
de Itapetininga derrotou o São
João de Capela do Alto por
6x1, gols de Marcelo (2), Ed
Carlos (2), Edvaldo e Ademíl-
son. O atleta Marcos balançou
a rede para o representante de
Capela do Alto.
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Guarda Municipal de Tatuí começa campeonato com goleada.

Clube de Campo vence primeiro compromisso na “Supercopa”.

Inocoop conquista vitória em partida bastante equilibrada.

ATLETA DE TATUÍ GANHA NOVO
TROFÉU EM PIRACICABA

No domingo (24), a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, colocou
mais um troféu na prateleira.
Ela sagrou-se campeã da ca-
tegoria 30/39 anos na “4ª Cor-
rida e Caminhada da Reserva
Jequitibá”, no município de Pi-
racicaba. A prova foi organiza-
da pela empresa “Gaia Espor-
tes” e contou com a participa-
ção de centenas de atletas.

Foto: Malu Soá

Malu Soá: novamente no alto do pódio, agora em Piracicaba.

Malu completou o percurso
de oito quilômetros com o tem-
po de 38 minutos e 46 segun-
dos e cruzou a linha de chega-
da quase quatro minutos na
frente da 2ª colocada. A repre-
sentante de Tatuí foi a 6ª colo-
cada na categoria geral e man-
tém a média de trazer pelo me-
nos um troféu ou medalha por
semana nas competições que
participa pela região.

BASQUETE REALIZA
AMISTOSO PREPARATÓRIO

PARA OS JOGOS REGIONAIS
Foto: Basquete de Tatuí

Neste domingo (31), às 10
horas, no ginásio de esportes
do XI de Agosto, a equipe de
basquetebol de Tatuí realiza
amistoso contra São Roque,
em preparação para a disputa
dos “Jogos Regionais”, que em
2015, acontecem em Jundiaí.
Os dirigentes da equipe enfa-
tizam a importância da prepa-
ração adequada para essa com-
petição, onde “Tatuí já possui

Seleção tatuiana quer apresentar bom papel nos “Regionais” de
Jundiaí.

um histórico considerável”.
E no próximo dia 20 de ju-

nho, a partir das 9 horas, será
realizado, neste mesmo local,
o quadrangular “Men’s Baket-
ball”, com participações das
equipes de Tatuí, Cerquilho,
Conchas e da Faculdade “Zum-
bi dos Palmares”, de São Pau-
lo. Na mesma data, a equipe
feminina de Tatuí irá disputar
uma partida amistosa.


