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A fotografia acima foi clicada em janeiro de 1994 e nos mostra a equipe do Santa Cruz Futebol Clu-
be, comandada pelo saudoso técnico Ezenildes Moreira, momentos antes de disputar uma partida
no Estádio “Menotti de Campos”, em Tatuí, válida pelo tradicional “Campeonato de Futebol de Verão”.
Com esta foto, a coluna presta homenagem póstuma ao lateral Ede, bastante estimado nos meios
esportivos, e que faleceu há pouco mais de um ano, em 15 de junho de 2014. A escalação deste
fortíssimo time do “Dragão da Colina Santa” é o seguinte: em pé, da esquerda para a direira, aparecem
Ilde, Nil, Ede, Vaguinho, Junior Couto e o também saudoso goleiro Gordinho. Agachados, na mesma
ordem, estão Duzinho, Marcinho Soares, Edsinho, Dú e Pardal. E o tempo não para, lá se vão mais
de 21 anos...

Se você possui fotos antigas do esporte de Tatuí e região, e gostaria de vê-las publicadas gra-
tuitamente 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 sábado (13), o sensei
Rogério Sampaio Cardoso, ga-
nhador da medalha de ouro para
o judô brasileiro nas Olimpía-
das de Barcelona, em 1992, visi-
tou Tatuí e ministrou uma pales-
tra para os alunos da Academia
de Judô Adriana Bento. O cam-
peão olímpico trouxe sua meda-
lha de ouro, conquistada na ca-
tegoria peso meio-leve, para
mostrar aos judocas. A palestra
foi bastante concorrida e contou
com a participação de atletas
das cidades de Cerquilho, Ita-
petininga, Paranapanema e Artur
Nogueira.

MEDALHISTA OLÍMPICO DE JUDÔ VISITA TATUÍ

Rogério Sampaio, à esquerda, ministrou palestra na Academia A-
driana Bento.

A medalha de ouro de Rogé-
rio Sampaio foi a única individual
conquistada pelo Brasil nos Jo-
gos Olímpicos de Barcelona. A
outra medalha de ouro veio nos
esportes coletivos, através da
seleção masculina de voleibol.
Depois de Barcelona, ele subiu
de categoria, passando a leve, e
ganhou medalha de bronze no
Mundial de Judô em Hamilton,
no Canadá. Rogério Sampaio
aposentou-se do esporte com-
petitivo em 1998. Hoje ministra
aulas dessa modalidade espor-
tiva e trabalha como comentaris-
ta na televisão.

No domingo (14), no Ginásio
de Esportes “Manoel Soares”,
do Clube de Campo, foi disputa-
da a “3ª Copa Kazuo Suga de
Judô”, que presta homenagem
a este professor e mestre da
modalidade, que treinou as equi-
pes de Tatuí durante duas déca-
das e obteve várias conquistas e
títulos para a cidade. Participa-
ram do campeonato equipes de
25 municípios, totalizando mais
de 600 judocas.

As equipes de Tatuí se des-

Copa Kazuo Suga:

EQUIPES DE JUDÔ DE TATUÍ NO ALTO DO PÓDIO

Associação Judô Pires é bicampeã no Clube de Campo de Tatuí. Academia Adriana Bento termina a disputa como vice-campeã.

tacaram nesta disputa esportiva
e ocuparam os dois primeiros
lugares no pódio. A Associação
Judô Pires sagrou-se bicampeã,
com 192 pontos, e ganhou total
de 76 medalhas, sendo 19 de
ouro, 25 de prata e 32 de bronze.
A Academia de Judô Adriana
Bento terminou a competição co-
mo vice-campeã, empatada com
Mauá, somando 85 pontos. Seus
judocas ganharam 35 meda-
lhas, sendo dez de ouro, cinco
de prata e vinte de bronze.

No domingo (14), o estádio
do Clube de Campo recebeu
rodada dupla da “15ª Copa Rá-
dio Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí. Um dos destaques
da rodada foi o time de Associa-
dos do Clube de Campo, que
derrotou a poderosa e favorita
equipe do Clube/Áz de Ouro de
virada, pelo placar de 2x1. Fio
Cigano abriu a contagem para o
Clube/Áz de Ouro e Valter balan-
çou as redes duas vezes para os
Associados. O jogo foi válido pelo
grupo “B” da categoria veteranís-
sima. Com a vitória, os Associa-
dos dividem a liderança da cha-
ve com o XI de Agosto, ambos
com três pontos.

Na outra partida da rodada,
na categoria veterana, o Santa
Cruz conseguiu a segunda vitó-
ria na competição e se isolou na
liderança do grupo “C”, com seis
pontos. O “Dragão da Colina
Santa” derrotou o Ressaquinha
por 2x0, dois gols de Evandro.
Na sexta-feira (12), a “Copa Rá-
dio Notícias” apresentou jogo no
período noturno, no mesmo es-
tádio. A equipe do Gepav venceu
o Clube de Campo por 4x2 e
chegou aos seis pontos no gru-
po “A” da categoria super vetera-
níssima. Luís Carlos Lua (2),
Osni e Amarildo marcaram os
gols do Gepav e Jorginho e Ivo
descontaram para o Clube.

A competição terá continui-
dade neste domingo (21), a par-
tir das 9 horas, no Estádio “Me-
notti de Campos”, do Santa Cruz,
com rodada dupla aberta ao pú-

ASSOCIADOS DO CLUBE
DESTACAM-SE NA COPA RÁDIO

Time de associados obtém vitória surpreendente na categoria ve-
teraníssima.

blico. No primeiro jogo, pelo gru-
po “B” da categoria super vete-
raníssima, enfrentam-se Santa
Cruz x São Martinho. E na se-
quência, pelo grupo “A” da cate-
goria veterana, jogam Santa Ri-
ta x Laurindense.

TATUIANOS TRAZEM OURO
E PRATA NO JIU-JITSU

Anderson Silva ocupa o primeiro lugar no pódio em Barueri.

Érica Machado exibe a medalha
de prata.

No último fim de semana,
dois atletas da Academia Arnon
Gym, de Tatuí conquistaram
mdalhas de ouro e prata na se-
gunda etapa do “Circuito Paulista
de Jiu-Jitsu”, disputado no Giná-
sio Poliesportivo “José Corrêa”,
na cidade de Barueri, com a par-
ticipação de mais de 500 com-
petidores.

Anderson Silva, o Pezão, ga-
nhou a medalha de ouro na ca-
tegoria “super pesado azul”, a-
pós vencer quatro lutas por fina-
lização. Com o resultado, An-
derson atingiu 18 pontos no “ran-
king” do circuito e assumiu a pri-
meira posição. Entre as mulhe-
res, Érica Machado conquistou
medalha de prata na categoria
“adulta meio pesado”. Ela ven-
ceu todas as lutas por finalização
e perdeu apenas a disputa final
por dois pontos.

Os dois atletas recebem o-
rientações do técnico João Car-

los Arnon, o Nonô. Érica integra
a equipe “Zenith” e Anderson re-
cebe apoio da JM Cereais e Ki-
monos Shizem. Ambos treinam
agora para a disputa da última
etapa do Circuito Paulista e o
Mundial da modalidade, em ju-
lho.

ENCONTRO DE PALMEIRENSES

Renato Camargo, Bonini, presidente do XI de Agosto, sambista
Mauro Pirata e Leonardo de Moraes.

No domingo (14), revestiu-
se de sucesso o “1º Encontro de
Palmeirenses de Tatuí e Re-
gião”, realizado na Associação
Atlética XI de Agosto. O evento
teve a participação de ex-joga-

dores do Palmeiras e do sam-
bista Mauro Pirata, além do sor-
teio de brindes. Os organizado-
res do encontro agradecem a
presença de todos e anunciam a
segunda edição para 2016.

No domingo (14), a atleta Ma-
ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, se sagrou campeã da
“Corrida de Pedestres Sunao
Kodawara”, disputada em São
Miguel Arcanjo, com percurso de
cinco quilômetros. Malu Soá cru-
zou a linha de chegada em 21
minutos e oito segundos e con-
quistou mais um troféu para sua
galeria, que aumenta a cada fim
de semana. Aproximadamente
250 atletas de ambos os sexos
participaram da corrida em São
Miguel.

Jogos Abertos
da Juventude

No período de 18 a 27 de
junho, em Pirassununga, ocorre
a 32ª edição dos “Jogos Abertos
da Juventude”. A cidade de Tatuí
estará representada no atletis-
mo por Felipe Augusto Ribeiro
da Silva. Ele integra a equipe da
Secretaria Municipal de Espor-
tes e recebe orientações do téc-
nico Eronides dos Santos. Entre
os dias 24 a 26, Felipe irá com-
petir nas provas de 800 e 5.000
metros rasos.

ATLETA DE TATUÍ É CAMPEÃ
EM SÃO MIGUEL ARCANJO

Malu Soá sobe com frequência
ao pódio nas provas de atletis-
mo.

LIONS CLUBE COLABORA
COM PROJETO ESPORTIVO

NA VILA ESPERANÇA

No sábado (13), o presiden-
te do Lions de Tatuí, Paulo Ro-
berto, juntamente com integran-
tes da comissão de esportes,
sob a coordenação de Mário Pei-
xoto, esteve no campo de futebol
da Vila Esperança, para a inau-
guração das traves e novos uni-
formes completos dos times de
base do bairro.

As traves e uniformes foram
doados pelo clube de serviços,
para utilização das crianças que

Manhã esportiva teve inauguração e partida amistosa.

integram o projeto “Eu Existo”,
desenvolvido na comunidade da
Vila Esperança, com a coorde-
nação de Luís Lopes, o Nenê.

Após a inauguração, ocorreu
um amistoso entre o time da Vila
Esperança e o XI de Agosto, sob
a direção do técnico Henrique.
Esteve presente ainda o vice-
presidente Agostino, Wisner
Castilho. No fim do encontro, fo-
ram servidas frutas e refrigeran-
tes aos jovens atletas.

Neste domingo (21), às 9
horas, as Secretarias de Espor-
te e Educação e o Fundo Social
de Solidariedade promovem o
“Passeio Ciclístico Solidário” em
Tatuí. A concentração ocorre na
Praça Martinho Guedes e a saí-
da está prevista para 10 horas.  O
passeio percorrerá várias ruas
da cidade e, na chegada, haverá
sorteio de prêmios e entrega de
troféus. O evento servirá ainda
para auxiliar a campanha do a-
gasalho. Para participar, cada
ciclista deverá doar uma peça de
roupa em bom estado. Mais in-
formações são obtidas pelo fo-
ne: (15) 3251-4844.

PASSEIO
CICLÍSTICO


