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TATUÍ ENCERRA JOGOS
REGIONAIS EM QUARTO LUGAR

No sábado (11), Tatuí encer-
rou sua participação na 59ª edi-
ção dos “Jogos Regionais”, em
Jundiaí, na quarta posição da
classificação geral entre os
municípios que disputaram a 2ª
Divisão, com 137 pontos. A cida-
de campeã foi Salto, com 186
pontos. Em segundo lugar ficou
Santana de Parnaíba, com 141,5
pontos, e em terceiro lugar, Cam-
po Limpo Paulista, que somou
140 pontos. Entre as cidades da
microrregião, Iperó terminou em
23º lugar, com 26 pontos, Cape-
la do Alto foi a 37ª colocada, com
9 pontos, e Cesário Lange ficou
com a 44ª posição, com 2 pon-
tos. Boituva disputou a 1ª Divi-
são e terminou em 7º lugar, com
127 pontos.

Atletismo
O atletismo paraolímpico foi

um dos destaques de Tatuí na
disputa esportiva. A atleta Fer-
nanda Rodrigues Machado Dru-
mond, que já havia conquistado
três medalhas de ouro na nata-
ção paraolímpica, ganhou mais
três. Competindo pela classe “F-
57”, Fernanda foi campeã nas
provas de arremesso do peso
(4m03), lançamento do disco
(11m08) e lançamento do dardo
(8m61). Outro destaque na mo-
dalidade de atletismo paraolím-
pico foi Renato Fernandes de
Medeiros, que também ganhou
três medalhas de ouro. Ele foi
campeão pela classe “F-46” na
prova de lançamento do disco
(10m57) e pela classe “T-46”
nas provas de 800 metros rasos
(3:02:02) e 1.500 metros rasos
(6:31:03). O atletismo paraolím-
pico masculino ficou em 6º lu-
gar, com 27 pontos, e o atletismo
paraolímpico feminino terminou
em 5º lugar, também somando
27 pontos.

No atletismo convencional, o
destaque foi Felipe Augusto Ri-
beiro da Silva, que conquistou
medalha de bronze nos 800
metros rasos (2:03:08) e meda-
lha de prata na prova dos 1.500
metros rasos (4:18:01). Felipe
ainda participou da prova de
5.000 metros e somou pontos
para Tatuí, ao terminar em 7º
lugar. O atletismo masculino en-
cerrou os Jogos Regionais em
7º lugar, com 36 pontos, e o atle-
tismo feminino terminou em 10º
lugar, com 10 pontos.

Confira os resultados de ou-
tros atletas de Tatuí, que não ga-
nharam medalhas, mas soma-
ram pontos para a cidade no a-
tletismo. Masculino – David As-
sumpção (5º lugar no lançamen-
to do martelo), Cleverson Stank
(5º lugar nos 10.000 metros ra-
sos), Francisco Valdemir Perei-
ra Azevedo (6º lugar nos 10.000
metros rasos), Jorge Augusto
Valério (8º lugar nos 800 metros
rasos), José Eduardo dos San-
tos Assumpção (8º lugar no lan-
çamento do disco) e Francisco
Azevedo, Lucas Medeiros, Jorge
Valério e Felipe Silva (5º lugar no
revezamento 4x400 metros).
Feminino – Maria de Lourdes
Soares Vieira – Malu Soá (6º lu-
gar nos 10.000 metros rasos e
7º lugar nos 5.000 metros rasos)
e Letícia Gimenez Ferreira (7º
lugar nos 800 e 1.500 metros
rasos e 8º lugar nos 400 metros
rasos).

Vôlei de Praia
O vôlei de praia feminino de

Tatuí conquistou medalha de
ouro nos Jogos Regionais de
Jundiaí, com a dupla formada
pelas atletas Franciele e Milena,
treinadas pelo técnico Natalino
Pedreschi Júnior, o Magoo. No
jogo final, as tatuianas derrota-
ram a dupla de Campina do Mon-
te Alegre por 2x0 e terminaram a
competição sem perder nenhum
“set”.

Basquete
O basquete masculino trou-

xe medalha de prata para Tatuí.
Na final, diante de Cerquilho, a e-

quipe foi derrotada por 70x64.
Com a prata, esta modalidade
classificou-se para disputar a 1ª
Divisão dos Jogos Regionais em
2016. O time, dirigido pelo técni-
co Júlio, atuou com Marcos, Lipe,
Lucas, Jonathan, Luís, Adrian,
Roberto, Alexandre, Allan, Fran-
cis e Crânio.

Xadrez, Karatê e
Tênis de Mesa

Estas três modalidades con-
quistaram medalhas de bronze
para Tatuí na disputa esportiva
em Jundiaí. A equipe de xadrez
terminou em 3º lugar, com 10 a
13,5 pontos. O karatê ganhou u-
ma medalha de prata no kumitê
absoluto, com o atleta Márcio A-
parecido Souza Dias.

Outras modalidades
Outra modalidade vitoriosa

nos Jogos Regionais, com re-
sultados já noticiados na última
edição deste semanário, foi o
judô masculino, que se sagrou
tetracampeão, com 96,5 pontos,
e trouxe cinco medalhas de ouro,
duas de prata e uma de bronze.
O judô feminino terminou em 5º
lugar, com 46,5 pontos, e trouxe
uma medalha de ouro e três de
bronze.

A capoeira feminina também
foi campeã em Jundiaí, com 25
pontos, duas medalhas de ouro
e uma de prata. A capoeira mas-
culina terminou a disputa em 4º
lugar, com 17 pontos, uma me-
dalha de ouro e uma medalha de
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Dupla campeã no vôlei de praia feminino ladeada pelos dirigentes
esportivos tatuianos.

A dupla Franciele e Milena de sorriso aberto após a vitória na fi-
nalíssima do vôlei de praia.
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Fernanda e Renato, medalhistas de ouro ladeados pelo técnico
Eronides dos Santos e o auxiliar David Assumpção.

Felipe Silva ganhou medalhas
de bronze e prata para Tatuí.
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Xadrez de Tatuí também ganhou
troféu em Jundiaí.

Enxadristas de Tatuí exibem as medalhas de bronze obtidas nos Re-
gionais 2015.
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Basquete masculino é vice-campeão na cidade de Jundiaí.

Foto: Adriana Bento

O judô feminino de Tatuí conquistou quatro medalhas nos Jogos
Regionais 2015.

bronze.
A natação paraolímpica fe-

minina, como já citado, ganhou
o título dos Jogos Regionais,
com três medalhas de ouro da
atleta Fernanda Rodrigues Ma-

chado Drumond, nas provas de
100 metros nado livre, 100 me-
tros nado costas e 50 metros na-
do livre. Além disso, a equipe de
biribol de Tatuí trouxe a medalha
de bronze.

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, gentilmente cedida por Jairo Martins, o Pe-
pinho, foi clicada em 1969, e nos mostra uma formação diferen-
ciada do Esporte Clube São Martinho, com alguns jogadores que
vestiram também camisas de outros clubes da cidade e dois
reforços de Itapetininga. Não sabemos informar o local da foto,
mas parece ser o Estádio do XI de Agosto. Vamos ao elenco do
“Leão do Sul”: em pé, da esquerda para a direita, vemos Robertão,
Cascavel (Itapetininga), Carlinhos Bolinheiro, Veio Quevedo, Tuco
e Ducho. Agachados, na mesma ordem, aparecem Celsinho Bue-
no, Galera (Itapetininga), Ademar Avalone, Chico Fiusa e Coutinho.
É uma recordação inédita para nosso álbum, com 46 anos de sau-
dades...

Dia 5 de julho, a atleta Maria
de Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá (foto), de Tatuí, participou da
primeira etapa do “Circuito de
Atletismo da AASP”, no Parque
das Águas, em Sorocaba, com
organização da Associação de
Atletismo Santi Pegoretti.

A representante de Tatuí com-
pletou os sete quilômetros do
percurso em exatos 34 minutos
e cruzou a linha de chegada na
terceira posição da categoria
feminina. A campeã desta prova
foi Talita Rosa Tavuencas, da
AASP de Sorocaba, com o tempo
de 32m24s, e a segunda coloca-
da foi Valéria Waldemarin Ger-
mani, também da AASP, que ob-
teve o tempo de 33m36s.

ATLETA DE TATUÍ É TERCEIRA
COLOCADA EM CIRCUITO DE RUA

SUPERCOPA DE FUTEBOL
SOCIETY NA RETA FINAL

Foto: Santa Emilia Society Ball/Gimnasiu Eventos

MB Itapetininga disputará título da quarentão reforçado com ex-
profissionais.

Estão definidos os finalistas
da categoria quarentão da
“Supercopa de Futebol Society”,
disputada no campo do Santa
Emília Society Ball, com organi-
zação do Gimnasiu Eventos Es-
portivos. A finalíssima será dis-
putada na próxima sexta-feira
(24), a partir das 19h30, entre MB
Itapetininga x Meia Boca Júnior.
Na mesma data, também ocor-
rerá a decisão da categoria es-
pecial. A equipe da Padaria do
Gugu está classificada e aguar-

da seu adversário, que sairá do
confronto entre Vassorá x NF
Agropecuária, agendado para
esta sexta-feira (17), às 19h30,
com entrada gratuita.

Nas semifinais da categoria
quarentão, o Meia Boca Júnior
venceu o Santa Cruz pelo placar
de 4x1, e o MB Itapetininga, refor-
çado por diversos atletas que já
atuaram como profissionais, co-
mo Adhemar, Pavão, Dimas e A-
lexandre Rosa, venceu a Guarda
Municipal de Tatuí por 9x3.

Neste domingo (19), a partir
das 9 horas, no Estádio do Es-
porte Clube São Martinho, ocor-
re mais uma rodada dupla da
“15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí, com
entrada gratuita. No primeiro
jogo, pelo grupo “A” da categoria
veteraníssima, se enfrentam São
Cristóvão x Laurindense. Logo
depois, pelo grupo “A” da cate-
goria veterana, é a vez de Laurin-
dense x Santa Rita. As duas par-
tidas abrem o segundo turno em
seus respectivos grupos e cate-
gorias.

No último domingo, dia 12, a
bola rolou no Estádio do Clube

SÃO MARTINHO RECEBE
RODADA DA COPA RÁDIO

de Campo de Tatuí. No primeiro
jogo da rodada, Associados do
Clube e XI de Agosto empataram
sem abertura de contagem e
dividem a liderança do grupo “B”
da categoria veteraníssima, com
quatro pontos cada. Os desta-
ques desta partida foram os go-
leiros Bombril, dos Associados,
e Barbiroto, do XI, que impedi-
ram vários gols com ótimas de-
fesas. Na sequência, pelo grupo
“C” da categoria veterana, o Clu-
be de Campo derrotou o Ressa-
quinha pelo placar de 3x0, com
três gols do centroavante Luizão,
e manteve suas chances de clas-
sificação para a próxima fase do
campeonato.

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


