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A fotografia acima, cedida por Jairo Martins, o Pepinho, foi clicada no então Estádio “P.G. Meirelles”,
em Tatuí, na década de 70, e mostra a equipe do Esporte Clube São Martinho, momentos antes da
disputa de uma partida. A escalação do “Leão do Sul” nesse dia é a seguinte: em pé, da esquerda
para a direita, vemos Nenê, Ducho, Nei, Pangaré, Laranjeira, Ceciliato, Lara e o técnico “Dito 14”.
Agachados, na mesma ordem, estão Ademar Poles, Coutinho, Cláudio Lâmpada, Paulinho Pires,
Pepinho e Jair. Uma recordação inédita para nosso álbum, com aproximadamente 40 anos de
saudades...

No domingo (16), no Estádio
“J.R. do Amaral Lincoln”, duas
equipes do Esporte Clube São
Martinho classificaram-se para
as semifinais da “15ª Copa Rá-
dio Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí. Em jogo válido pelo
grupo “B” da categoria super
veteraníssima, o São Martinho
derrotou o Santa Cruz pelo pla-
car de 4x0, gols de Baiano, Mar-
quinhos Carioca, Nico Zaratin e
Geraldinho. Com o resultado, o
“Leão do Sul” atingiu nove pon-
tos e garantiu o primeiro lugar da
chave e a vaga para a próxima
etapa da competição.

Na partida de fundo, pelo gru-
po “B” da categoria veterana, o

SÃO MARTINHO GARANTE VAGA EM
DUAS SEMIFINAIS NA COPA RÁDIO
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Equipe super veteraníssima do São Martinho está classificada.

São Martinho venceu o Ressaca
por 1x0, gol de Marquinhos, e
também está nas semifinais do
campeonato. Este resultado eli-
minou Ressaca e XI de Agosto
nesta categoria. Após o encerra-
mento do jogo, houve uma con-
fusão em campo. O incidente
será avaliado pela comissão dis-
ciplinar do campeonato e pode-
rá gerar punições aos envolvi-
dos.

Até o momento, seis equi-
pes já garantiram vaga nas se-
mifinais da Copa Rádio Notíci-
as. Na categoria veterana, estão
qualificados Gert, São Martinho
e Santa Cruz. Na categoria vete-
raníssima, já garantiram vaga
Laurindense e Sexta Master. E

na super veteraníssima, o São
Martinho está garantido na próxi-
ma etapa.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (23), a
partir das 9 horas, no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo
de Tatuí, com rodada dupla. No
primeiro jogo, válido pelo grupo
“B” da categoria veteraníssima,
se enfrentam Associados do
Clube x Clube/Áz de Ouro. Em
seguida, pelo grupo “C” da cate-
goria veterana, jogam Clube de
Campo x Santa Cruz. A rodada,
com entrada gratuita ao público,
deverá ser transmitida ao vivo
pela equipe esportiva da Rádio
Notícias AM, sintonizada em 1530
kHz.

ENCONTRO DE SALONISTAS
NO XI DE AGOSTO
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No domingo (16), nas de-
pendências da Associação Atlé-
tica XI de Agosto, um grupo de
onzistas apaixonados por futsal,
capitaneado por Luis Machado
Lourenço, o Abud, promoveu o
“2º Encontro de Salonistas”,
evento que reuniu jogadores, ex-
jogadores, técnicos, simpatizan-
tes e torcedores desta modali-
dade esportiva nas décadas de

Os salonistas em pose especial no ginásio de esportes agostino .

60 a 90.
Neste encontro, os partici-

pantes tiveram oportunidade de
relembrar os bons momentos,
histórias, amizades, conquistas
e torneios disputados, especial-
mente o “Internão”, que existe
desde os anos 60 e reuniu equi-
pes que marcaram época nas
disputas da “bola pesada” em
Tatuí, como 80 F.S., Saturno, Ne-

vasca, Estudiantes, Taquara, A-
cademia, Santa Ines, Patona,
Atlanta e Desgraça, dentre ou-
tras.

Além de Luís Lourenço “A-
bud”, também auxiliaram na or-
ganização do encontro o profes-
sor Nando e o atleta Patão, em
conjunto com a presidência
agostina e as diretorias social e
de esportes.

BOM DE BOLA E CALHAS ALPHA
CONQUISTAM TÍTULOS DO VARZEANO
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Bom de Bola, campeão da série prata no “Varzeano 2015”.

No domingo (16), no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Tatuí, ocorreram as finais do
“14º Campeonato Municipal de
Futebol Varzeano”, promovido
pela Secretaria Municipal de
Esportes.

Na série prata, o título ficou
com o Bom de Bola. A decisão,
contra o Bola+1, terminou em-
patada pelo placar de 1x1 no
tempo regulamentar. E nos
pênaltis, o Bom de Bola venceu
por 4x3. O artilheiro foi Zé Mateus
de Oliveira Pinto, do Bola+1, com
oito tentos. O troféu de melhor
goleiro ficou com Dênis José de
Oliveira, o Denão Muralha, tam-
bém do Bola+1.

Na série ouro, o time das
Calhas Alpha levantou o caneco,
depois de vencer a FBA – Família
Boleiros e Amigos – por 5x4 na
disputa de pênaltis. No tempo
normal, o jogo terminou empa-
tado pelo placar de 2x2. Mateus
Amaral Monem, o China, sagrou-
se artilheiro da série, com quatro
gols. E o prêmio de melhor golei-
ro foi para Sérgio Henrique de
Oliveira, das Calhas Alpha.

Calhas Alpha comemora o título da série ouro do campeonato.

No domingo (16), a atleta Ma-
ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, de Tatuí, sagrou-se
campeã da “7ª Corrida de Rua”,
disputada em Piracicaba. Malu
compete praticamente em todos
os fins de semana e traz troféus
e medalhas para sua galeria,
que não para de crescer.

Desta vez, ela venceu a cate-
goria direcionada às atletas de
30 a 34 anos, com percurso de
dez quilômetros. Malu, que inte-
gra a equipe Charbel Tatuí, com-
pletou a prova com o tempo de
46 minutos e 55 segundos. Na
classificação geral, que reúne
todas as categorias, a represen-
tante de Tatuí foi a quinta coloca-
da.

ATLETA DE TATUÍ É CAMPEÃ
EM CORRIDA DE RUA DE PIRACICABA
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Malu comemora sua conquista no alto do pódio.

CAMPEONATO PAULISTA MOVIMENTA
MOTÓDROMO DE TATUÍ
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Dias 8 e 9 de agosto, o Mo-
tódromo “Altair Passerani Filho”,
no Bairro Inocoop, em Tatuí, foi
palco da 2ª etapa do “Campeo-
nato Paulista de Motocross”, or-
ganizado pelo Vitória Moto Clube
de Sorocaba, com supervisão
da Federação de Motociclismo
do Estado de São Paulo  e apoio
da Secretaria Municipal de Es-
portes. Diversos pilotos de Tatuí
participaram das provas, como
João Vítor Cardeli, Luís Saron
Moraes, Pedro Delaroli Neto e
Rafael Bertin, dentre outros. Os
maiores destaques foram Luís
Saron Moraes, o Luizinho Saron,
e João Vítor Cardeli. O piloto Lui-
zinho Saron foi campeão na ca-
tegoria MX3, 2º colocado na cate-
goria MX1 e 2º colocado na cate-
goria MX Gold. Cardeli foi 2º co-
locado na categoria MX3 e fi-
cou em 3º lugar nas categorias
MX1 e MX Gold.

Manobra espetacular de Luizinho Saron, registrada pelas lentes do
fotógrafo Luiz Garcia.

LIONS DOA BOLAS E COLETES
PARA PROJETO ESPORTIVO

O Lions Clube de Tatuí,
em parceria com o Super-
mercado Barbosa, doou
bolas de futebol e coletes
coloridos para crianças e
jovens que fazem parte do
projeto social e esportivo
“Eu Existo”, desenvolvido
na comunidade da Vila
Esperança. A entrega ocor-
reu na manhã do sábado
(15), com a presença dos
coordenadores do projeto
e representantes da Comissão
de Esporte do clube de serviços.

Na fotografia, a garotada apare-
ce em pose especial, antes da

estreia das novas bolas e cole-
tes.

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!
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