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A foto acima, retirada dos álbuns do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi registrada
em 1966, no Estádio do Esporte Clube São Martinho, em Tatuí, e mostra a equipe do Tatuzinho Futebol
Clube. O time era formado por jogadores da região da Fazenda Astória que, na época, pertencia à
Tatuzinho de Piracicaba. Vamos ao elenco, recheado de talentos, que futuramente se tornariam
destaques no futebol amador e até profissional: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Zabé,
Kunk Bueno, Ezequiel, Avo, Clóvis Tostão e Penteado. Agachados, na mesma ordem, vemos Zé Cel-
so, Celsinho Bueno, Toninho Bueno, Claudinho Pescoço e Zé Canhoteiro. E o tempo passa, lá se
vão 49 anos!

No domingo (16), atletas da
Academia Ronin de Tatuí desta-
caram-se durante a disputa do
campeonato “Ippon Kumite
Shinkyokushin de Karatê de
Contato”, em Barueri. A compe-
tição reuniu mais de 300 atletas
e teve como objetivo angariar
fundos para os karatecas que
irão participar do campeonato
mundial desta modalidade, nos
dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro, em Tóquio, no Japão. A
Academia Ronin estará repre-
sentada no Mundial por Daniel
Martino, que se classificou no
início deste ano.

No campeonato em Barueri,
Martino participou de um desafio
contra um adversário de faixa
preta e venceu o combate por
nocaute no primeiro round. Ou-
tro destaque foi Jéssica Vieira,
que treina nesta modalidade há
somente oito meses. Ela enfren-
tou atletas mais experientes,
mas conseguiu chegar à final,
onde lutou contra uma faixa pre-
ta. O combate foi bastante acirra-
do e, depois de três empates,
Jéssica perdeu por pontos, fi-
cando com o vice-campeonato.
A katateca iniciante recebeu
muitos aplausos, em virtude de
sua garra e determinação.

Também ganharam prêmi-
os pela Academia Ronin os atle-
tas Lucas Cavalheiro, 3º coloca-
do na categoria faixa preta, Bru-
no Quevedo Dias, 3º colocado
na categoria intermediária peso
pesado, e Luciano Régis, que
sagrou-se campeão na catego-
ria juvenil do katá (movimentos).
Através da coluna, Daniel Martino
agradece a colaboração de Ali-
ne, Valtemir, João Sampaio, Vi-
viane, Eliane e Cristiane, que
não mediram esforços na torci-
da e apoio aos atletas que parti-
ciparam do evento.

ATLETAS DE TATUÍ DESTACAM-SE
EM CAMPEONATO DE KARATÊ
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Daniel Martino no alto do pódio. Pódio feminino com a presença de karateca de Tatuí.

ATLETA DE
TATUÍ SOBE
DUAS VEZES

AO PÓDIO
Foto: Malu Soá

Malu com um dos  troféus con-
quistados.

No último fim de semana, a
atleta Maria de Lourdes Soares
Vieira, a Malu Soá, de Tatuí, no-
vamente se destacou e subiu ao
pódio duas vezes em corridas
realizadas na região. No sába-
do (22), no período noturno, Malu
foi vice-campeã na prova “Ca-
prem Saúde”, em Rio Claro. Ela
disputou a categoria 30/39 anos,
com percurso de 15 quilôme-
tros, e cruzou a linha de chegada
em 1hr12min48seg.

No domingo (23), Malu Soá
competiu na “Meia Maratona da
Saúde” em Sorocaba e mostrou
estar em excelente forma física.
A atleta de Tatuí sagrou-se cam-
peã da categoria 30/34 anos, a-
pós completar o percurso de 21
quilômetros com o tempo de
1hr49min30seg. Com os resul-
tados, Malu trouxe mais dois tro-
féus para sua galeria.

Dia 23 de agosto, a Acade-
mia Adriana Bento de Judô re-
presentou Tatuí na fase regional
do “Campeonato Paulista”, em
Itapeva, e classificou oito atletas
para a disputa da etapa inter-
regional, neste sábado (29), no
município de Osasco. A acade-
mia ganhou três medalhas de
ouro, quatro de prata e uma de
bronze.

Os classificados foram es-
tes: Fernando Ramos Coelho
(Sub-15 Meio Pesado – 1º lugar),

ACADEMIA CLASSIFICA OITO
JUDOCAS NO PAULISTA
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Atletas premiados na fase regional em Itapeva.

Janaína Caldeira (Adulto Super
Ligeiro – 1º lugar), Josemar Oli-
veira (Adulto Meio Leve – 1º lu-
gar), Ricardo Ferreira Júnior (A-
dulto Leve – 2º lugar), Lucas An-
tonio Silva (Adulto Meio Leve – 2º
lugar), Tatiane Araújo (Sub-18
Meio Médio – 2º lugar), Luiz Felipe
Valadares (Sub-18 Meio Médio –
2º lugar) e Wesley Santos (Sub-
18 Meio Leve – 3º lugar). Para
competir em Itapeva, a equipe
teve apoio das Secretarias da E-
ducação e Esportes de Tatuí.

COPA RÁDIO NOTÍCIAS DEFINE
MAIS DOIS SEMIFINALISTAS

Foto: Facebook/Antonio Carlos J. Dias

No domingo (16), no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo, a
“15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, realizada pela
Central de Rádio de Tatuí, defi-
niu mais duas equipes semifi-
nalistas. Em partida válida pelo
grupo “B” da categoria vetera-
níssima, a equipe dos Associa-
dos do Clube empatou pelo pla-
car de 0x0 com o Clube/Áz de
Ouro, atingiu cinco pontos e ga-
rantiu uma das vagas da chave
para a próxima fase. A outra vaga
está próxima do XI de Agosto,
mas o Clube/Áz de Ouro man-
tém chances remotas de classi-
ficação.

Na outra partida, pelo grupo
“C” da categoria veterana, o Clu-
be de Campo surpreendeu o até
então invicto Santa Cruz e ven-
ceu por 2x0, dois gols de Luizão.
Este resultado garantiu a equipe
do Clube de Campo nas semifi-
nais da categoria, como 2º colo-
cado de melhor campanha entre
os três grupos. O Clube con-
quistou sete pontos em três par-
tidas e agora irá enfrentar o 1º
colocado de melhor campanha
na próxima fase. Com os dois
gols assinalados, Luizão subiu
para cinco e divide a artilharia da
categoria veterana com Xuxa, do
Gert Sindmetal.

Até o momento, oito equipes
já garantiram vaga nas semifi-
nais da Copa Rádio Notícias. Na
categoria veterana, estão quali-
ficados Gert, São Martinho, San-
ta Cruz e Clube de Campo. Na
categoria veteraníssima, já ga-
rantiram vaga Laurindense, Sex-
ta Master e Associados do Clu-
be. E na super veteraníssima, o
São Martinho está na próxima
etapa.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (30), a
partir das 9 horas, no Estádio

Associados do Clube estão classificados na categoria veteraníssima.

“Dr. Gualter Nunes”, do XI de A-
gosto, com rodada dupla, aberta
ao público. No primeiro jogo,
pelo grupo “C” da categoria super
veteraníssima, irão se enfrentar
Sexta Master x XI de Agosto. Na

sequência, pelo grupo “A” da ca-
tegoria veteraníssima, é a vez de
Sexta Master x São Cristóvão. Os
jogos serão transmitidos ao vivo
pela equipe esportiva da Rádio
Notícias AM, em 1530 kHz.

EQUIPE DE  VOLEIBOL FEMININO
É TRICAMPEÃ ESCOLAR
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Dia 19 de agosto, a equipe
feminina de voleibol da Escola
Estadual “Chico Pereira” de Ta-
tuí, dirigida pelo professor Neto
Camargo, sagrou-se tricampeã
dos “Jogos Escolares” na fase
de Diretorias de Ensino. Na final,
as tatuianas derrotaram a Esco-
la “José Baltazar”, de São Miguel
Arcanjo, pelo placar de 2x0, par-
ciais de 25x13 e 25x9. Participa-
ram da decisão as atletas Júlia,
Thainá, Toriani, Paloma, Milena,
Raiane, Brenda, Nathalia e Kar-
la. A equipe classificou-se para
disputar a fase regional da com-

Time feminino da Escola Chico Pereira vence o campeonato pela
terceira vez.

EQUIPE DO “BAGRÃO” VENCE
INTERCLUBES DE TRUCO

Foto: Gimnasiu Eventos Esportivos

Na sexta-feira (21), nas de-
pendências do Santa Emília
Society Ball, ocorreu a 7ª edição
do “Campeonato Interclubes de
Truco”, organizada pelo Gimna-
siu Eventos. Oito equipes, uma
delas de Sorocaba, participaram
da animada disputa e o título fi-
cou com a equipe do “Bar do Ba-
grão”, que derrotou os “Amigos
do Clube de Campo” na partida
final, pelo placar de 2x1.

A equipe campeã é compos-
ta pelos truqueiros Nata e Renan,
Zé Roque e Bagrão, Ivo e Rafael
e Silvio e Jé (dupla que jogou as
partidas finais). A equipe que
terminou como vice-campeã é
formada por Rosendo e Rogé-

Muita comemoração com a equipe campeã

rio, João e Melita, Baianinho e
Ney Turri e Gaucho e Glauser
(dupla que disputou a decisão).
Também participaram do torneio
as equipes da Padaria do Gugu,
Sorocaba, João Delmar, Man-
gueirão, Sete Copas e Oito Mar-
recos.

Mauri Gonçalves, o Gui, um
dos organizadores, agradece as
duplas pela participação e, de
forma especial, à senhora Julice,
do Santa Emilia Society Ball, que
recebeu a todos com muito cari-
nho. “Nossos objetivos mais u-
ma vez foram alcançados, ao le-
varmos descontração, entrete-
nimento e lazer entre grandes a-
migos”, destacou Mauri.

Neste domingo (30), a partir
das 8 horas, acontece a “1ª Cor-
rida do Aniversário de Tatuí”,
comemorado no último dia 11
de agosto. A prova, com largada
na Praça Ayrton Senna, localiza-
da na Vila Dr. Laurindo, será dis-
putada em várias categorias e
terá percurso de cinco e dez qui-
lômetros. Todos os participan-
tes ganharão medalhas e cami-
setas personalizadas e os me-
lhores colocados receberão tro-
féus.

CORRIDA DO
ANIVERSÁRIO

DE TATUÍ
Dia 6 de setembro, a equipe

master do Corinthians disputa
amistoso beneficente em Boi-
tuva, em prol do Lar São Vicente
de Paulo da vizinha cidade. O
jogo ocorre às 16 horas, no Es-
tádio “Antonio Pereira Gamito –
Gamitão”, com organização da
Secretaria de Esportes de Boi-
tuva, e faz parte das comemora-
ções do aniversário da cidade. A
equipe alvinegra enfrenta a se-
leção master boituvense. Os in-
gressos custam dez reais.

MASTERS DO
CORÍNTHIANS
EM BOITUVA

petição.
A equipe de basquete mas-

culino do “Chico Pereira” foi vice-
campeã dos Jogos Escolares.
Na final, os rapazes perderam
para a Escola “Sebastião Villaça”,
de Itapetininga, por 30x12, e ga-
nharam a medalha de prata.

No atletismo, o aluno Fran-
cislei Ribeiro ganhou medalha
de ouro para a escola nas pro-
vas de 100 e 400 metros rasos e
o estudante Victor Simão con-
quistou prata no salto em distân-
cia. Ambos também se classifi-
caram para a fase regional.


