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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada dos arquivos do historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi registrada no
final da década de 60, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, do XI de Agosto, e mostra o conhecido “Time
do Henrique”, da Igreja Presbiteriana, que costumava treinar aos sábados, no Estádio do Santa Cruz.
Cláudio nos conta que Henrique era um grande esportista, abnegado pelo futebol. No dia em que es-
ta foto foi clicada, o time do Henrique venceu amistosamente o Bradesco de Sorocaba pelo placar
de 3x2. Confira a escalação: em pé, da esquerda para a direita, vemos Paulinho, Cláudio Cubas,
Ademir, Lauri, Paulo e Henrique, o “dono” da equipe. Agachados, na mesma ordem, aparecem Mar-
cos, Eli, Reinaldo, Zé Maria Saúva e Roberto Rosendo. Uma recordação com mais de 45 anos de sau-
dades para nosso álbum...

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.

SUPERCOPA DE FUTEBOL SOCIETY
CONHECE CAMPEÕES NAS DUAS CATEGORIAS

Fotos: Gimnasiu Eventos/Santa Emília Society Ball

MB Itapetininga, campeã com atletas de nível profissional no elenco.

Padaria do Gugu sagrou-se campeã da categoria especial.

Meia Boca Júnior, vice-campeão entre os “quarentões”.

NF Agropecuária ficou com o vice-campeonato na “especial”.

Na última semana, terminou
a “1ª Supercopa de Futebol
Society”, organizada pelo Gim-
nasiu Eventos Esportivos, no
campo do “Santa Emília Society
Ball”, em Tatuí. Na quarta-feira
(29), foi disputada a finalíssima
da categoria “especial”, que ter-
minou com a vitória da Padaria
do Gugu sobre a NF Agropecuá-
ria pelo placar de 7x2. O artilheiro
desta categoria foi Ediel, da NF
Agropecuária, que assinalou 13
gols ao longo da disputa. O tro-
féu de melhor goleiro ficou com
Carlos Eduardo, o Dú, da Pada-
ria do Gugu.

Na sexta-feira (31), ocorreu a
decisão da categoria “quaren-
tão” e a equipe da MB Itapetininga
sagrou-se campeã, após derro-
tar o Meia Boca Júnior pelo pla-
car de 11x2. A MB jogou reforça-
da por vários atletas que atua-
ram no futebol profissional, co-
mo Adhemar, Pavão, Alexandre
Rosa e Damião. Por sinal, Da-
mião e Adhemar foram os arti-
lheiros da categoria, com 13 gols
cada. Apesar da derrota, Barbi-

roto, do Meia Boca Júnior, con-
quistou o troféu de melhor golei-
ro, em razão da regularidade du-
rante toda a competição. Esta
partida foi prestigiada pelo vice-
prefeito Vicente Menezes, secre-
tário de Infraestrutura de Tatuí,
que participou da entrega dos
troféus e medalhas.

TATUÍ RECEBE ETAPA DO
PAULISTA DE MOTOCROSS

Foto: Arquivo/Fábio Cabrera
Neste fim de semana, Tatuí

irá receber a 2ª etapa do “Campe-
onato Paulista de Motocross MX1
e MX2”. A competição ocorre no
sábado (8) e domingo (9), no Mo-
tódromo “Altair Passerani Filho”,
no Bairro Inocoop, com super-
visão da Federação de Motocross
do Estado de São Paulo (FE-
MESP), organização do Vitória
Moto Clube de Sorocaba e Prefei-
tura Municipal de Tatuí, através
da Secretaria de Esportes.

O evento é comemorativo ao
aniversário de 189 anos de Tatuí
e tem entrada franca ao público.
No local deverão funcionar brin-
quedos para as crianças e uma
praça de alimentação. Estarão
em disputa as categorias de MX1
a MX6, MX Gold, Intermediária,
Júnior, MXN2, MXN3, MXN Gold,
65 CC e Mini Motos. No sábado,
acontecem treinos livres a partir

Competição promete emoções na
pista de Motocross de Tatuí.

das 13 horas. No domingo, ha-
verá treinos das 9 às 11 horas e
a primeira largada está marcada
para 11h30.

FBA E BOM DE BOLA NAS
FINAIS DO VARZEANO

O “14º Campeonato Munici-
pal de Futebol Varzeano”, pro-
movido pela Secretaria Munici-
pal de Esportes, já tem dois
finalistas definidos. No domin-
go (2), no Estádio do Sindicato
dos Metalúrgicos, a equipe da
FBA garantiu vaga na “série ouro”
com uma vitória por 2x0 sobre o
Jardim Gonzaga. Na “série pra-
ta”, o Bom de Bola se classificou
para a decisão após derrotar o
San Rafael também por 2x0.

Neste domingo (9), a partir
das 14 horas, no mesmo local,
ocorrem mais duas semifinais

abertas ao público. Pela “série
prata”, se enfrentam Bola+Um x
Meninos do Morro, e pela “série
ouro”, entram em campo XI de
Agosto x Calhas Alpha.

As finais estão agendadas
para dia 16 de agosto, às 14 ho-
ras, também no Estádio do Sin-
dicato. Na “série prata”, Victor
Lélis da Silva, dos Meninos do
Morro, é o artilheiro, com seis
gols. Na “série ouro”, Laudenir
Cordeiro de Almeida e Matheus
Amaral Monem, ambos da FBA,
dividem a artilharia, com três gols
cada.

Até este domingo (9), Tatuí
participa dos “Jogos Regionais
do Idoso” (JORI) em Itapetininga.
A abertura da 19ª edição do even-
to, que reúne atletas com mais
de 60 anos de idade, ocorreu na
quinta-feira, no Ginásio de Es-
portes “Ayrton Senna da Silva”.
Disputam a competição 1.500
atletas de 45 municípios da re-
gião, sendo que Tatuí possui
uma delegação de 80 atletas. As
modalidades dos “Jogos do Ido-
so” são estas: atletismo, bocha,
buraco, coreografia, damas, do-
minó, malha, natação, tênis de
campo, tênis de mesa, truco, vo-
leibol adaptado e xadrez.

JOGOS
DO IDOSOCopa Rádio Notícias:

No domingo (2), no Estádio
“Menotti de Campos”, a equipe
do Santa Cruz derrotou o Res-
saquinha por 5x1 e garantiu vaga
antecipadamente para as semi-
finais da categoria veterana na
“15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí. O re-
sultado manteve o “Dragão da
Colina Santa” em primeiro lugar
no grupo “C”, com nove pontos
em três jogos. O time ainda joga
contra o Clube de Campo e, se
vencer, terminará a fase de clas-
sificação com 100% de aprovei-
tamento. Os gols da vitória dian-
te do Ressaquinha foram mar-
cados por André (2), Gordo, Evan-
dro e Pelezinho. O único tento do
adversário, que despediu-se do
campeonato, foi assinalado por
Rildo.

No outro jogo da rodada, vá-
lido pelo grupo “B” da categoria
super veteraníssima, Santa Cruz
e Associados do Clube de Cam-
po empataram por 0x0. Com o
resultado, os Associados che-
gam a quatro pontos e mantém
as chances de classificação para
a próxima fase, em segundo lu-
gar da chave. O primeiro coloca-
do é o São Martinho, que já pos-

SANTA CRUZ GARANTE
VAGA NA SEMIFINAL

sui seis pontos e está muito pró-
ximo da vaga nas semifinais. O
Santa Cruz, com um ponto, não
tem mais chances.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (9), a par-
tir das 9 horas, no Estádio do
Sindicato dos Metalúrgicos, com
rodada dupla. No primeiro jogo,
válido pelo grupo “A” da catego-
ria super veteraníssima, se en-
frentam Gepav x Clube de Cam-
po. Se vencer, o Gepav assegura
vaga nas semifinais. Na sequên-
cia, pelo grupo “A” da categoria
veterana, jogam Gert x Laurin-
dense. Quem vencer se garante
na próxima fase da competição.
A rodada, com entrada franca,
deverá ser transmitida ao vivo
pela equipe esportiva da Rádio
Notícias AM, em 1530 kHz.

No próximo domingo (16), a
partir das 10 horas, nas depen-
dências da Associação Atlética
XI de Agosto, na Rua Professor
Oracy Gomes, nº 598, ocorre o
“2º Encontro de Salonistas do
XI”. O evento deverá reunir atle-
tas agostinos que jogaram fute-
bol de salão no clube nas déca-
das de 60, 70, 80 e 90 e partici-
param dos diversos campeona-
tos ali promovidos, especial-
mente do “Internão”, disputado
desde a década de 60 até os
dias atuais.

SALONISTAS ORGANIZAM
ENCONTRO NO XI DE AGOSTO

Foto: A.A.XI de Agosto

Alguns salonistas que participaram do primeiro encontro, há seis
anos.

Será uma ótima oportunida-
de para rever amigos e relembrar
as histórias desta modalidade
esportiva, tradicional em Tatuí.
Os atletas que irão participar do
encontro devem colaborar, se
possível, com um quilo de ali-
mento não perecível, exceto sal.
Os víveres serão doados para a
Santa Casa de Misericórdia. O
primeiro encontro de salonistas
foi organizado no ano de 2009,
durante as comemorações dos
80 anos da Associação Atlética
XI de Agosto.

CORREDORA DE TATUÍ SOBE
AO PÓDIO EM SOROCABA

Foto: Facebook/Malu Soá
No domingo (2), a atleta Ma-

ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, de Tatuí, subiu mais
uma vez ao pódio e ganhou novo
troféu para sua galeria. Desta
vez, ela foi a 4ª colocada na cate-
goria geral feminina do “Circuito
Caixa Track & Field Run Series”,
disputado em Sorocaba.

Malu Soá completou os dez
quilômetros do percurso com o
tempo de 46min31seg. A larga-
da ocorreu no estacionamento
do shopping Iguatemi Esplana-
da e os atletas percorreram vári-
as ruas da vizinha cidade.

Disputado desde 2004, o
Circuito “Track & Field Run Se-
ries” é uma experiência única
aos que buscam qualidade de
vida através da prática esportiva,
informa o site oficial. “O circuito
de corrida mais charmoso do

Malu com os prêmios conquista-
dos na prova sorocabana.

Brasil atrai milhares de atletas
pelas ruas do País. Em 2015,
são 60 etapas em trinta cidades
brasileiras”, completa.

Dia 21 de agosto, às 19h30,
no Santa Emília Society Ball, o
Gimnasiu Eventos promove a 7ª
edição do “Campeonato Interclu-
bes de Truco”, aberto a equipes
com quatro duplas cada. As ins-
crições podem ser feitas até o
próximo dia 15, através dos e-
mails: gui.mauri@bol.com.br ou
gimnasiueventos@bol.com.br.
A taxa de inscrição é de R$ 250
por equipe.

INTERCLUBES DE TRUCO
RECEBE INSCRIÇÕES

O sorteio dos jogos aconte-
cerá no dia 19 de agosto, às 19
horas, no Santa Emília. Os cam-
peões e vice-campeões recebe-
rão troféus, medalhas e prêmia-
ção em dinheiro. O “Interclubes
de Truco” é disputado desde o
ano de 2007 e já teve como cam-
peãs as equipes do Santa Cruz
(duas vezes), Jardim Lírio, Dênis
Auto Peças, Mangueirão e JJ A-
migos do Truco.

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


