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A foto acima, retirada dos arquivos do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada
em 1948, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, em Tatuí, e nos mostra a equipe do XI de Agosto. Na
época, o gramado era cercado apenas por pequenas grades de madeira. Além de suar a camisa,
os jogadores tinham muitas vezes que comprar as próprias meias, chuteiras e demais equipa-
mentos esportivos. Eram outros tempos, quando havia um futebol bonito e romântico, que hoje
já não existe mais. Confira o elenco da “Égua Vermelha”: em pé, da esquerda para a direita,
aparecem Euclides Bimbati, Flávio Bertin, Mateus Peixoto, Mingo Cárdenas, João Tanque, Bi-
guá, Marcílio Pereira e Edgard Gonçalves. Agachados, na mesma ordem, estão Moreno, Dito
Perigo, Ari Catel, Jonas Teles, Camilo, Ariovaldo Alves de Araújo (Tetê) e José Moreno. Uma re-
cordação com 67 anos de saudade para nosso álbum...

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.

A atleta Érica Machado, de
Tatuí, conquistou o título mun-
dial de jiu-jitsu esportivo na
categoria adulto feminino meio
pesado. O Campeonato Mun-
dial, organizado pela Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jitsu
Esportivo (CBJJE), ocorreu no
período de 23 a 26 de julho, no
Ginásio de Esportes do Pa-
caembu, em São Paulo.

No campeonato, Érica ga-
nhou três lutas, duas por finali-
zação e uma por pontos. No
combate final, ela derrotou uma
oponente da Colômbia. Já no
pódio, além da medalha de ouro,
Érica recebeu a graduação da
faixa azul das mãos de seu téc-
nico João Arnon, o Nonô, da A-
cademia Arnon Gym de Tatuí.
A partir de agora, Érica “apo-
senta” a faixa branca e passa a
competir com os atletas de fai-
xa azul desta modalidade.

Vestindo faixa branca, Érica
Machado, que integra a Equi-
pe Zenith, conquistou inúme-
ros títulos, com destaque para
os campeonatos paulista, bra-
sileiro e sul-americano. Em
2014, ela foi vice-campeã mun-
dial e agora chegou ao local
mais alto do pódio.

A campeã mundial destaca
que “hoje chega ao fim um ci-
clo e consigo sentir a sensa-
ção de dever cumprido. Encer-
ro as competições com a faixa
branca satisfeita, com todos
os títulos que sonhei e almejei,
que me fizeram chegar aqui e
me orgulhar desse momento”.
Érica agradece ainda a todos
que a auxiliaram em sua cami-
nhada e informa que receberá
agora apoio da “New Millen”.

Medalha de bronze
Outro atleta treinado por

João Arnon se destacou no
Mundial de Jiu-Jitsu. Anderson
Silva, conhecido como “Pezão”,
da equipe Drysdale, ganhou
medalha de bronze na catego-
ria adulto super pesado, para
competidores de faixa azul. O
treinador Nonô aplaude o de-

ATLETA DE TATUÍ CONQUISTA
TÍTULO MUNDIAL NO JIU-JITSU
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Érica comemora o título no alto do pódio em São Paulo.

Érica, graduada na faixa azul, e o técnico João
Arnon.

Anderson, medalhista de bronze, ao lado do treina-
dor Nonô.

sempenho de Anderson e lem-
bra que “com apenas dois anos
e meio de jiu-jitsu, meu aluno
já foi vice-campeão brasileiro e
medalhista de bronze em seu
primeiro mundial”.

Anderson Silva, por sua vez,
diz que ainda tem muito a apren-
der e promete corrigir seus er-
ros para “buscar” o título mun-
dial no ano que vem. “Essa foi
só a primeira batalha”, afirmou
o atleta.

No domingo (26), a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, ganhou
mais um troféu para sua cole-
ção, que não para de crescer.
Ela participou da “Corrida Super
12”, organizada pelo Corpo de
Bombeiros, em Botucatu, e
completou o percurso de doze
quilômetros em 4º lugar na ca-
tegoria geral feminina.

A campeã da prova foi Fer-
nanda Angotti Cucolo, repre-
sentante da cidade de Avaré.
Completaram o pódio as atle-
tas Graziela Correia Oyan, de
Botucatu (2º lugar), Débora
Pereira, também de Botucatu
(3º lugar), e Fernanda Vanessa
Nunes, de Bauru (5º lugar).

A prova, que faz parte do
“Circuito Cuesta de Corridas
2015”, teve a participação de
mais de 800 atletas. A largada
ocorreu defronte à sede do
Corpo de Bombeiros de Botu-
catu e os participantes percor-
reram diversas ruas centrais

CORREDORA GANHA MAIS
UM TROFÉU EM BOTUCATU
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Malu acrescenta novos prêmios
à sua galeria.

daquela cidade. Um dos obje-
tivos do evento é conscientizar
a população sobre a importân-
cia e os benefícios de se prati-
car regularmente atividades fí-
sicas.

EQUIPE EXIBE CARROS
DO RALLY DOS SERTÕES

Foto: AI/Territorio Motorsport

Na manhã do sábado (25),
na Praça da Matriz de Tatuí, a
equipe “Troller Racing/Territorio
Motorsport”, sediada na cida-
de, exibiu os carros que irão
competir na 23ª edição do “Rally
dos Sertões” no período de 1º
a 8 de agosto, com largada em
Goiânia (GO) e chegada em
Foz do Iguaçu (PR), em um
percurso total de 2.917 quilô-
metros. Os “Trollers T4” serão
pilotados pelas duplas Edu
Piano e Solon Mendes e Rafael
Cassol e Lélio Júnior.

“É interessante observar a
reação das pessoas ao conhe-
cer pela primeira vez um carro
de rali. Todos querem saber
detalhes, tirar fotografias e nos
desejar sorte. Esta interação
com o público sempre é muito
bem-vinda para a equipe”, des-
tacou Edu Piano, morador da
cidade e piloto heptacampeão
do Rally dos Sertões (seis títu-
los nos caminhões e um nos
carros), que segue para sua
20ª participação consecutiva
na prova.

EQUIPE DE JUDÔ CAMPEÃ EM
DUAS REGIÕES DO ESTADO
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A equipe de
judô da Secretaria
de Esportes de
Tatuí, representa-
da por atletas da
Academia “Judô
Pires”, sob o co-
mando dos técni-
cos Bruno Santi,
Marcos Pires e Lu-
cila Luz, conse-
guiu um feito inédi-
to e tornou-se cam-
peã dos “Jogos Re-
gionais” em duas
regiões esportivas
do Estado de São
Paulo.

Depois de sagrar-se cam-
peã geral na categoria mascu-
lina por Tatuí, na disputa ocor-
rida em Jundiaí, os atletas da
“Judô Pires” ganharam o título
masculino e feminino nos Jo-
gos Regionais de Santa Bár-
bara do Oeste. Bruno Santi
destaca a força do judô tatuiano
e o trabalho desenvolvido junto
à secretaria de esportes, com
apoio do secretário Miguel Lo-

pes Cardoso Júnior e do diretor
Natalino Pedreschi Júnior, o
Magoo.

Os judocas de Tatuí, repre-
sentando o município de Pira-
tininga, conquistaram um total
de dezoito medalhas, sendo
dez de ouro e oito de prata, e
classificaram as duas equipes
para os “Jogos Abertos do Inte-
rior”, juntamente com a equipe
campeã por Tatuí na disputa
realizada em Jundiaí.

SÃO MARTINHO VENCE
CLÁSSICO NA COPA RÁDIO
No domingo (26), a equipe

do Esporte Clube São Martinho
derrotou o XI de Agosto pelo
placar de 1x0 no clássico dis-
putado no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, válido pela “15ª Copa
Rádio Notícias de Futebol Mas-
ter”, promovida pela Central de
Rádio de Tatuí. O gol do São
Martinho foi assinalado por Mar-
quinhos, após cobrança de es-
canteio.

Com a vitória, o São Mar-
tinho assumiu a liderança do
grupo “B” da categoria vetera-
na, com cinco pontos e fica
mais próximo da classificação
para a próxima fase. Se vencer
a equipe do Ressaca no próxi-
mo jogo, o “Leão do Sul” garan-
te a vaga nas semifinais.

Na outra partida da rodada,
válida pelo grupo “C” da cate-
goria super veteraníssima, a
Sexta Master venceu o Nova
União pelo placar de 2x1, su-
biu para três pontos e manteve
vivas suas chances de classi-
ficação para a etapa seguinte
do campeonato. Pedrinho e Lu-
cas marcaram os gols da Sex-
ta Master e Mou descontou pa-
ra o Nova União, em cobrança
de pênalti.

A “Copa Rádio Notícias”
prossegue neste domingo (2),
a partir das 9 horas, no Estádio
“Menotti de Campos”, do San-
ta Cruz, com rodada dupla aber-
ta ao público. Na primeira par-
tida, pelo grupo “B” da catego-
ria super veteraníssima, se en-
frentam Santa Cruz x Associa-

dos do Clube de Campo, e na
sequência, pelo grupo “C” da
categoria veterana, jogam San-
ta Cruz x Ressaquinha. A ro-
dada deverá ser transmitida ao
vivo pela equipe de esportes da
Rádio Notícias AM, sintoniza-
da em 1530 kHz.

Os técnicos Bruno, Marcos e Lucila exibem os
troféus.

A Escola de Capoeira “Cru-
zeiro do Sul”, com supervisão
do mestre Meinha e organiza-
ção do contramestre Lablak,
deverá realizar em Tatuí, no
período de 21 a 23 de agosto,
o “7º Festival e Encontro Naci-
onal de Capoeira”. A abertura
do evento no dia 21, às 19 ho-

TATUÍ DEVERÁ SEDIAR
ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA

ras, está agendada para a Pra-
ça da Matriz, com uma roda de
capoeira, reunindo os mestres
e convidados.

Dia 22, às 9 horas, no Cen-
tro Cultural Municipal, na Pra-
ça Martinho Guedes, nº 12, ha-
verá vivência e workshops com
os mestres Bigo e Meinha. E

no dia 23, às 10 horas, neste
mesmo local, ocorrerá batis-
mo e graduação dos alunos do
projeto social de capoeira, com
a troca de faixas. Maiores in-
formações sobre o evento, que
recebe apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, são obtidas pelo fone:
(15) 99701-6924.

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


