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Neste domingo (16), às 10 horas, ocorre o “Encontro de Salonistas” na Associação Atlética XI de
Agosto, que irá reunir praticantes do futebol de salão no clube nas décadas de 60 a 90. Um dos
campeonatos de maior tradição nesta modalidade, disputado desde os anos 60 no XI de Agosto,
é o “Internão”, que revelou muitas equipes e craques da bola pesada. Com a foto acima, vamos
recordar uma das primeiras edições deste campeonato, em 1969, que certamente trará saudades
aos salonistas. A imagem dos arquivos de José Luiz Monteiro mostra a equipe dos “Intocáveis”. Na
época, era comum cada time se apresentar no “Internão” com uma madrinha, que levava sua ban-
deira, distintivo ou emblema. O nome “Intocáveis” referia-se a uma série de grande sucesso na tele-
visão naquele tempo. A escalação é esta: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Aroldo Rosa,
Simeão, Cida (madrinha da equipe, esposa de Cláudio Mantovani), José Erasmo e Nando. Agacha-
dos, nesta mesma ordem, estão Jurandir e Duchinho. Lá se vão 46 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 co-
nosco, no fone: (15) 3305-6674. Depois da utilização, as fotos serão devolvidas aos proprietários.
Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO

FONE: 3305-6674

No sábado (8), a equipe
Troller Racing/Territorio Motors-
port, com sede em Tatuí, sagrou-
se bicampeã na 23ª edição do
“Rally dos Sertões”, com a dupla
de goianos Rafael Cassol e Lélio
Júnior. A prova apresentou 2.875
quilômetros de percurso, entre
Goiânia (GO) e Foz do Iguaçu
(PR), passando também pelos
Estados de Mato Grosso do Sul
e São Paulo. Os representantes
da equipe de Tatuí venceram a
categoria “Production T2”, na
qual participam carros, e com-
pletaram as sete etapas com o
tempo de 18hrs00min10seg.

Vencer o “Sertões” pela pri-
meira vez foi uma grande surpre-
sa para o piloto campeão: “o
carro foi novidade e a categoria
também. Este foi um título que
realmente eu não esperava ga-
nhar ‘de cara’”, disse Rafael Cas-
sol. O navegador Lélio Júnior,
em sua décima participação,
também foi campeão pela pri-
meira vez: “a sensação de ga-
nhar é boa demais e a equipe foi
perfeita. O carro se portou muito
bem em todas as etapas, foi
uma experiência maravilhosa”,
destacou.

Após oitos anos, a outra du-
pla da equipe de Tatuí, formada
por Edu Piano e Solon Mendes,
hexacampeões da prova na ca-
tegoria caminhões, voltou a com-
petir entre os carros. Edu e Solon

EQUIPE DE TATUÍ É BICAMPEÃ
DO RALLY DOS SERTÕES
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Campeões na rampa de chegada na Usina de Itaipu (PR).

venceram quatro etapas do Rally
dos Sertões e lideravam com
folga a categoria. Porém, em uma
das últimas etapas, uma pedra
danificou o radiador do carro. O
problema fez com que a dupla
não completasse a prova e a
tirou da disputa pelo título. Edu e
Solon finalizaram o rally na 9ª
posição da “Production T2”.

Para o navegador Solon Men-
des, que este ano completou a
17ª participação na prova, “tudo
serve como lição. Vamos come-
çar a planejar o próximo ‘Ser-
tões’ e o sonho de vencer na ca-
tegoria dos carros foi apenas a-
diado”. Edu Piano, com uma tra-
jetória de vinte anos de participa-
ções e sete títulos, lembrou que
imprevistos fazem parte de um
rally de superação, com roteiro
desafiante. “O ‘Sertões’ faz você
ir do céu ao inferno em um se-
gundo. Não tem como prever u-
ma situação ou se preparar para
tudo, mas a experiência com o
‘Troller’ foi muito legal e o projeto
tem futuro próspero. É um carro
forte e valente”, finalizou Piano,
já de olho na edição 2016.

Equipe bicampeã
A Troller Racing/Território

Motorsport sagrou-se campeã
da categoria “Production T2” no
Rally dos Sertões pela primeira
vez em 2012, com a dupla gaú-
cha composta por Paulo César
Bertolini e Anderson Bertolini.

No domingo (9), a atleta Ma-
ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, de Tatuí, participou da
“10ª Corrida de Rua Porto Segu-
ro”, que faz parte do “Circuito
Cuesta de Corridas de Rua”, em
Botucatu.

Mais uma vez, Malu subiu ao

CORREDORA DE TATUÍ
NO PÓDIO EM BOTUCATU

Malu é um dos destaques nas provas femininas de rua em 2015.

Foto: Facebook/Malu Soá

pódio e trouxe um troféu, encer-
rando a prova na 4ª posição na
categoria geral feminina. Ela
completou o percurso de seis
quilômetros com o tempo de
28min32seg.

O município de Tatuí encer-
rou sua participação na 19ª edi-
ção “Jogos Regionais do Idoso”
(JORI) na 7ª colocação da clas-
sificação geral, com 65 pontos. A
cidade de Sorocaba, com 185
pontos, sagrou-se campeã des-
ta competição, que reúne atletas
acima de 60 anos de idade. Itu e
São Roque terminaram empa-
tadas, em 2º e 3º lugares, com 77
pontos, Santana do Parnaíba foi
a 4ª colocada, com 76 pontos, e
Itapetininga terminou na 5ª posi-
ção, somando 74 pontos.

TATUÍ TERMINA JOGOS
DO IDOSO NA 7ª COLOCAÇÃO
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Equipe de vôlei adaptado feminino é vice-campeã.
Os Jogos do Idoso foram dis-

putados no período de 5 a 9 de
agosto, em Itapetininga, nas se-
guintes modalidades esportivas:
atletismo, bocha, buraco, coreo-
grafia, damas, dominó, malha,
natação, tênis de campo, tênis
de mesa, truco, vôlei adaptado e
xadrez. Tatuí sagrou-se campeã
no tênis feminino “B” e vice-cam-
peã nas modalidades de bocha,
dominó masculino, natação
masculina, tênis de mesa mas-
culino “A” e vôlei adaptado femi-
nino “A”.

ATLETA DE
TATUÍ DEFENDE

EQUIPE DO
CORINTHIANS
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O atleta Hugo Danrley Costa
dos Santos, de Tatuí, defende o
time de futsal paraolímpico do
Corinthians. Aos sábados, no
período da tarde, Hugo participa
de treinos e amistosos em São
Paulo, sob a orientação do pro-
fessor Cleiton Monteiro. E a par-
tir deste mês de agosto, ele de-
verá disputar campeonatos ofi-
ciais da modalidade. Hugo não
joga somente futsal. Ele tam-
bém faz parte da equipe de atle-
tismo paraolímpico de Tatuí,
onde recebe orientações de Ero-
nides dos Santos. Já ganhou vá-
rias medalhas e troféus para a
cidade e seu objetivo é repetir o
mesmo sucesso no futsal com a
camisa do alvinegro paulista.

Professor Eronides e Hugo, atle-
ta de futsal do “Timão”.

Neste domingo (16), às 14
horas, no Estádio do Sindicato
dos Metalúrgicos, ocorrem as fi-
nais do “14º Campeonato Muni-
cipal de Futebol Varzeano”, pro-
movido pela Secretaria de Es-
portes de Tatuí. Na “série prata”,
o título será decidido entre Bom
de Bola x Bola + Um, e na “série
ouro”, entre FBA x Calhas Alpha.
Os dois jogos são abertos ao
público. A seguir, haverá pre-
miação para as equipes, artilhei-
ros e melhores goleiros.

FINAIS DO
VARZEANO

JUDÔ TATUIANO DESTACA-SE
NA COPA PELICANO EM TIETÊ
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Atletas da Academia Judô Pires festejam o vice-campeonato.

Duas equipes de judô de Ta-
tuí se destacaram na disputa da
“Copa Pelicano”, realizada no úl-
timo dia 2, em Tietê. A equipe da
Academia Judô Pires, com a o-
rientação dos técnicos Bruno
Santi e Marcos Pires, sagrou-se
vice-campeã da competição,
com 108 pontos, atrás somente
da equipe de Sorocaba, que so-
mou 130 pontos. Os atletas da
“Judô Pires” ganharam 38 me-
dalhas, sendo 11 de ouro, 15 de
prata e 12 de bronze.

Outra equipe a destacar-se
na “Copa Pelicano” foi a da Aca-
demia Adriana Bento, que en-
cerrou a disputa em 5º lugar na
classificação geral, totalizando
65 pontos. Sob o comando técni-
co de Adriana Bento, os judocas
ganharam 21 medalhas, sendo
nove de ouro, quatro de prata e
oito de bronze. A equipe de Tietê
ficou em 3º lugar e a equipe de Itu
completou o pódio na 4ª coloca-
ção. Um total de 17 equipes da
região participou da competição.

COPA RÁDIO DEFINE SEGUNDO
CLASSIFICADO NA VETERANA

No domingo (9), no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos, a
equipe do Gert Sindmetal ga-
rantiu vaga nas semifinais da
categoria veterana da “15ª Copa
Rádio Notícias de Futebol Mas-
ter”, promovida pela Central de
Rádio de Tatuí. Em partida válida
pelo grupo “A”, o Gert derrotou o
bom time da Laurindense pelo
placar de 2x1. O atacante Xuxa
assinalou os dois gols da vitória
e Ronaldo descontou para a
Laurindense, em cobrança de
penalidade.

O Gert, atual tetracampeão
da categoria, subiu para nove
pontos e mantém 100% de apro-
veitamento na chave, assim co-
mo acontece com o Santa Cruz,
também classificado no grupo
“C”. A Laurindense encerra sua
participação na primeira fase
com seis pontos e saldo positivo
de três gols. Apesar da derrota,
o time ainda pode se classificar
como segundo melhor coloca-
do entre os três grupos.

A rodada do último domingo
apresentou mais um jogo, váli-
do pelo grupo “A” da categoria
super veteraníssima, envolven-
do Gepav e Clube de Campo. A
partida terminou empatada sem

abertura de contagem e deixou o
Gepav muito próximo da vaga
para as semifinais. Basta ape-
nas um empate no próximo jogo,
diante do Jardins F.C. O Clube
de Campo também mantém
chances de se classificar, mas
precisará derrotar o Jardins e
torcer contra o Gepav.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (16), a
partir das 9 horas, no Estádio
“J.R. do Amaral Lincoln”, do São
Martinho, com rodada dupla. No
primeiro jogo, pelo grupo “B” da
categoria super veteraníssima,
acontece o clássico entre São
Martinho x Santa Cruz. Se vencer,
o “Leão do Sul” assegura vaga
nas semifinais. A seguir, pelo
grupo “B” da categoria veterana,
jogam São Martinho x Ressaca.
Se o São Martinho ganhar, está
na próxima fase. O Ressaca tam-
bém necessita do resultado po-
sitivo, para manter suas chances
de classificação, e a partida inte-
ressa ainda ao XI de Agosto, ter-
ceiro integrante da chave. A ro-
dada, com entrada gratuita ao
público, será transmitida ao vivo
pela equipe de esportes da Rá-
dio Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz.

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

TATUIANOS SÃO VICE-CAMPEÕES
EM COPA INTERNACIONAL

NA CIDADE DE BOFETE
Foto: Guilherme Dias

Cinco jogadores de Tatuí sa-
graram-se vice-campeões na
categoria mirim da “Copa Inter-
nacional de Futebol”, disputada
no mês de julho, no município de
Bofete. Os jovens Guilherme, A-
lemão, Pedrinho, Nicola e João
Guilherme participaram da com-
petição pela seleção de Bofete,
derrotada na partida decisiva
pelo placar de 1x0, para o time do
Nova Geração, de Ourinhos. A fi-
nalíssima ocorreu no Estádio “A-
madeu Casserati”, que recebeu
grande público. Trinta equipes
de diferentes regiões do País
participaram desta competição,
além da seleção da China e do
time do 28 de Febrero, do Para-
guai.

Jogadores de Tatuí  exibem o tro-
féu.


