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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, registrada em 1974, foi retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo
Cláudio Aldecir e mostra a equipe da antiga Cesp – Centrais Elétricas de São Paulo – responsável,
naquela época, pela distribuição de energia elétrica em Tatuí. O local da imagem não está identi-
ficado, mas parece ser o estádio do Clube de Campo. A equipe era conhecida como “time elétrico”
e mantinha bons valores no elenco, para a disputa de amistosos e torneios. Naquele dia, a Cesp
jogou com a seguinte formação: em pé, da esquerda para a direita, vemos Toninho Leite, Clóvis de
Lima, Menotti, Celso, Chico Geroto, Carancho e Generoso Poles. Nesta mesma ordem, agachados,
estão Nei, Betico, Coutinho, Cureba e Carlinhos. Lá se vão 41 anos de saudades...
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No domingo (19), em Tietê, a
equipe “Pé Vermeio” de atletis-
mo de Tatuí, comandada pelo
técnico Eronides dos Santos,
ganhou três troféus na primeira
edição da prova “TEC Running”,
com percurso de 7,5 quilôme-
tros. A disputa ocorreu na sede
campestre do Tietê Esporte Clu-
be (TEC).

Os troféus foram conquista-
dos por Felipe Augusto Ribeiro
da Silva, 1º colocado na catego-
ria 18/29 anos, Francisco Val-
demir Pereira Azevedo (Ceará),
1º lugar na categoria 40/49 anos,
e Cleverson Stank, 2º colocado
na categoria 30/39 anos. A equi-
pe “Pé Vermeio” recebe o apoio
da Secretaria Municipal de Es-
portes.

EQUIPE DE ATLETISMO GANHA
TRÊS TROFÉUS EM TIETÊ
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Integrantes da equipe “Pé Vermeio” exibem seus prêmios.

No domingo (19), a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, sagrou-se
campeã da prova “Corre Corin-
thians Experience”, realizada na
Fazenda ASW, em Mogi das Cru-
zes, com percurso total de dez
quilômetros.

A disputa ocorreu em am-
biente rústico, para testar a re-
sistência física dos participan-
tes. Malu, representando a equi-
pe “Charbel Tatuí”, cruzou a linha
de chegada na primeira coloca-
ção, com o tempo de 54 minutos
e 43 segundos.

A prova “Corre Corinthians
Experience” foi idealizada por um
grupo de corridas de rua do Co-
rinthians, batizado de “Corre Co-
rinthians”, e teve organização da
empresa “AEsporte”. Este grupo
trabalha com treinamentos o-
rientados para corridas de rua e
caminhadas, modalidades que
visam maior qualidade de vida e
saúde.

ATLETA DE TATUÍ VENCE PROVA
EM MOGI DAS CRUZES
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Dia 12 de julho, a equipe de
corrida de Excelência Física de
Tatuí, comandada pelos profes-
sores José Mesquita dos San-
tos e Mina Alves Garcia, foi cam-
peã da “Corrida da Longevidade
Bradesco”, em Sorocaba.

Malu acrescenta novos prêmios à sua galeria.

CORRIDA DA LONGEVIDADE
Foto: José Mesquita dos Santos

Os integrantes da equipe em pose especial após a corrida.

A equipe tatuiana ganhou um
troféu e foi considerada a melhor
em participação, união, parce-
ria, dinamismo e alegria. Partici-
param da prova, além dos técni-
cos Mesquita e Mina, os atletas
Jorge Fernandes, Jaqueline Fer-

raz, Marisa Campos, Elizabeth
Cristina, Lúcia Pierotti, Cláudia
Valéria, Rosemary Caresia, Lau-
ra Simão, Juliana Hoffman, Va-
nessa Coelho, Enéas Paes, Hé-
lio Almeida, Rita Ricci, Isabela
Coelho e Mirian Simão.

LAURINDENSE DESTACA-SE EM
RODADA NA COPA RÁDIO
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No domingo (19), no Estádio
do São Martinho, as equipes da
Laurindense venceram as duas
partidas disputadas na rodada
da “15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí.

Pelo grupo “A” da categoria
veteraníssima, a Laurindense
derrotou o São Cristóvão por 3x0,
gols de Índio (2) e Gabu. Com o
resultado, a equipe já garantiu

Equipe veteraníssima da Laurindense já está na próxima fase do campeonato.
sua classificação para a próxi-
ma fase do campeonato e irá
disputar a primeira colocação
desta chave com a Sexta Master,
igualmente qualificada.

Pelo grupo “A” da categoria
veterana, a Laurindense venceu
o Santa Rita também por 3x0,
gols de Marquinho (2) e Cláudio.
O time assumiu a primeira colo-
cação da chave, ao lado do Gert,
com seis pontos, e está próximo

de se classificar.
A  competição segue neste

domingo (26), a partir das 9 ho-
ras, no Estádio “Dr. Gualter Nu-
nes”, do XI de Agosto, com roda-
da dupla aberta ao público. Na
primeira partida, pela categoria
super veteraníssima, se enfren-
tam Sexta Master x Nova União,
e depois, pela categoria vetera-
na, ocorre o clássico entre XI de
Agosto x São Martinho.

No domingo (19), a dupla for-
mada por Franciele Nataly e Mi-
lena Albuquerque, de Tatuí, sa-
grou-se campeã do “1º Torneio
de Voleibol de Areia”, disputado
na vizinha cidade de Itapetininga,
no complexo esportivo do Giná-
sio “Ayrton Senna”, com a partici-
pação de dez duplas femininas
e dez masculinas de várias cida-
des da região.

Franciele e Milena também
foram medalhistas de ouro na
59ª edição dos “Jogos Regio-
nais”, realizados recentemente
em Jundiaí. E assim como ocor-
reu nos “Regionais”, elas con-
quistaram o título invictas em
Itapetininga, sem perder nenhum

DUPLA DE TATUÍ É NOVAMENTE
CAMPEÃ NO VÔLEI DE AREIA
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As campeãs Franciele e Milena ladeadas pelos técnicos Neto e
Magoo.

“set”. As atletas receberam o-
rientações dos professores Na-

talino Pedreschi Júnior, o Magoo,
e Neto Camargo.

EQUIPE DE TATUÍ COM MAIS UMA
DUPLA NO RALLY DOS SERTÕES
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Em agosto, Piano e Mendes pilotam o troller nos “Sertões”.

Além da dupla goiana com-
posta por Rafael Cassol e Lélio
Júnior, a equipe “Troller Racing/
Territorio Motorsport”, com sede
em Tatuí, terá mais uma dupla
no “Rally dos Sertões”, que será
disputado no período de 1º a 8 de
agosto, com largada no Autódro-
mo Internacional “Ayrton Senna”,
em Goiânia (GO), e chegada na
Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu
(PR).  Edu Piano e Solon Men-
des, hexacampeões na catego-
ria caminhões, irão estrear na
categoria “Production T2”, desti-
nada aos carros, competindo
com o novo Troller T4.

Velhos conhecidos e vitorio-
sos no “grid” do Rally dos Ser-
tões, Piano e Mendes conquis-
taram pódio nas oito últimas e-
dições que competiram juntos,
entre 2007 e 2014. Em seis de-
las (2007/2008/2009/2011/
2013/2014) sagraram-se cam-
peões da maior prova “off-road”
do País. A partir deste ano, a ca-
tegoria caminhões foi extinta da
competição e a dupla decidiu
migrar para os carros. “Fico feliz
por participar de outra categoria,
com maior número de carros, o
que aumenta a competitividade.
Para mim não terá muita diferen-
ça, é como andar de bicicleta, a
gente nunca esquece como ace-
lerar”, afirma Piano, que pilotará
pela primeira vez um Troller. Em
2015, ele irá completar vinte par-
ticipações consecutivas no rally,
com sete títulos, sendo um nos
carros, em 2005.

Sólon Mendes tem seis títu-
los no Rally dos Sertões e uma
trajetória de 31 anos de off-road.
Com Piano, andou somente nos
caminhões, mas neste ano diz
que retornará às origens. “Meu
primeiro Sertões foi em 1997
com um troller totalmente origi-
nal e competindo de forma ama-
dora. Agora, com a preparação
profissional e na 17ª participa-
ção, estou confiante”, finaliza o
veterano navegador.

A 23ª edição do “Rally dos
Sertões” inicia em Goiana e pas-
sa pelas cidades de Rio Verde
(GO), Itumbiara (GO), São Simão
(GO), Três Lagoas (MS), Euclides
da Cunha Paulista (SP) e Umua-
rama (PR), até a chegada em
Foz do Iguaçu (PR). O percurso
total será de 2.917 quilômetros,
sendo 1.487 quilômetros de tre-
chos cronometrados. Participam
da prova motocicletas, quadri-
ciclos, UTV’s e carros.

SUPERCOPA DE FUTEBOL SOCIETY
DEFINE ÚLTIMO FINALISTA

Na sexta-feira (17), foi conhe-
cido o último finalista da “Su-
percopa de Futebol Society”, dis-
putada no campo do Santa Emília
Society Ball, com a organização
do Gimnasiu Eventos Esporti-
vos. A equipe da NF Agropecuária
garantiu vaga na decisão da ca-
tegoria especial após vencer o
Vassorá por 3x1 na disputa de

penalidades máximas. No tem-
po regulamentar, a partida ter-
minou empatada pelo placar de
5x5. A NF disputa o título contra a
Padaria do Gugu. Na categoria
quarentão, os finalistas já esta-
vam definidos desde a semana
passada. O jogo decisivo reuni-
rá MB Itapetininga x Meia Boca
Júnior.


