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A fotografia acima, cedida gentilmente por Jairo Martins, o Pepinho, foi registrada em 1973,
no Estádio do São Martinho, e nos mostra a equipe do XI de Agosto, momentos antes da terceira
e última partida decisiva do “Campeonato Amador” daquela temporada, realizado pela Liga
Tatuiana de Futebol (Litafu). Ao fundo, as arquibancadas lotadas, evidenciando o momento má-
gico que o futebol tatuiano vivia naquela época. À esquerda, a antiga cabine de rádio, com a equi-
pe esportiva da então Rádio Difusora de Tatuí, preparando-se para transmitir o jogo. A escalação
fornecida é esta: em pé, da esquerda para a direita, vemos o preparador físico Lineu Avalone,
o técnico Baltazar, de Osasco, e os jogadores Joãozinho, Catulino, Valdomiro, Sérgio, Zé Car-
los, Macalé, Silvano e Trindade. Agachados, na mesma ordem, aparecem Berbel, Macalé de
Sorocaba, Nelsinho, Taliba, Cláudio Lâmpada, Kashima, Coutinho e Celso. Uma lembrança de
42 anos 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 con-
tato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Depois da utilização, as fotos serão devolvidas aos pro-
prietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

No domingo (30), aconte-
ceu a “1ª Corrida do Aniversário
de Tatuí”, comemorado no últi-
mo dia 11 de agosto. A prova,
com largada e chegada na Pra-
ça Ayrton Senna, na Vila Dr.
Laurindo, reuniu corredores da
cidade e região e foi disputada
em várias categorias, com per-
cursos de cinco e dez quilôme-
tros. Organizada pela Podium
Consultoria Esportiva e Even-
tos, esta competição contou
com o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes. Todos os
participantes ganharam meda-
lhas e os melhores colocados
de cada categoria foram pre-
miados com troféus.

Muitos corredores de Tatuí
se destacaram na competição.
O técnico Eronides dos San-
tos, da Equipe “Pé Vermeio/
Charbel”, encaminhou a esta
coluna os resultados principais
de seus atletas. O próprio Ero-
nides ganhou um troféu de vice-
campeão na categoria mascu-
lina, para competidores de Ta-
tuí, com percurso de cinco qui-
lômetros. Outros destaques fo-
ram Francisco Valdemir Perei-
ra Azevedo, o Ceará (campeão
da categoria masculina geral,
com percurso de dez quilôme-
tros), Maria de Lourdes Saores
Vieira, a Malu Soá (campeã na
categoria feminina para as com-
petidoras de Tatuí, com per-
curso de dez quilômetros),
Laércio Frudeli (3º colocado na
categoria masculina para os
atletas de Tatuí, com percurso
de dez quilômetros), Lucas As-
sumpção Medeiros (3º coloca-
do na categoria masculina para
corredores de Tatuí, com per-
curso de cinco quilômetros),
Alesson David de Almeida (vice-
campeão masculino entre os
atletas de 16 a 24 anos, com
percurso de cinco quilômetros)
e Letícia Gimenez Ferreira (vi-
ce-campeã feminina entre as
corredoras de 16 a 24 anos,
com percurso de cinco quilô-
metros).

Confira os cinco primeiros
colocados em cada categoria.
Os resultados são fornecidos
pelo site “Runner Brasil”: Dez
Quilômetros – Categoria Fe-
minina Geral  – 1ª) Erineide
Costa Portela, 2ª) Adriana Bu-
ratto, 3ª) Maria Carolina Lopes
Santos, 4ª) Marlene Santos,
5ª) Alvani da Silva; Categoria
Masculina Geral  – 1º) Fran-
cisco Valdemir Pereira Azeve-
do, 2º) Luiz Guilherme de Oli-
veira Has, 3º) Sidnei Pereira,
4º) Edílson José da Silva, 5º)
Mark Kiptoo Koech; Catego-
ria Feminina Atletas de Tatuí
– 1ª) Maria de Lourdes Soares
Vieira, 2ª) Ivanilda Mina Soares
Garcia, 3ª) Renata Bimbatti,
4ª) Andressa Rosa, 5ª) Isabella
Loretti de Sousa; Categoria
Masculina Atletas de Tatuí  –
1º) João Vítor da Mota Rosa,
2º) João Paulo Rosa, 3º) Laér-
cio Frudeli, 4ª) Luís Eduardo
Rodrigues, 5º) Marco Aurélio
Soares. Cinco Quilômetros –
Categoria Feminina Geral  –
1ª) Renata Aparecida Rosa, 2ª)
Leila Prestes Fonseca, 3ª)
Kelly Luciana Prestes Zani, 4ª)
Carla Siqueira Caetano, 5ª)
Roseli Gomes da Silva; Cate-
goria Masculina Geral  – 1º)
Vagner Garcia, 2ª) Valdemir de
Oliveira, 3ª) Marcelo Luiz Ja-
nuário, 4º) Reinaldo Caldeira,
5º) Cláudio Hatadani Júnior;
Categoria Feminina Atletas
de Tatuí  – 1ª) Santa Vieira da
Silva, 2ª) Aline Ferreira Costa
Santos, 3ª) Camila Vieira Flo-
res, 4ª) Ive Mariana Camargo
Belas, 5ª) Mirella Franchini;
Categoria Masculina Atletas
de Tatuí  – 1º) Rafael Delaroli
Bazzo, 2º) Eronides dos San-
tos, 3º) Lucas Assumpção
Medeiros, 4º) Alesson David
de Almeida, 5º) Émerson Fran-
cisco Pedroso. Veja acima fo-
tos de algumas premiações.

TATUIANOS SE DESTACAM NA
CORRIDA DO ANIVERSÁRIO

Fotos: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

SEXTA MASTER VENCE EM
DOSE DUPLA NA COPA RÁDIO

Foto: Luiz Carlos Teixeira

No domingo (23), no Está-
dio “Dr. Gualter Nunes”, do XI
de Agosto, a equipe da Sexta
Master conquistou duas im-
portantes vitórias na rodada da
“15º Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida
pela Central de Rádio de Tatuí.
Pelo grupo “C” da categoria su-
per veteraníssima, a Sexta Mas-
ter derrotou o XI de Agosto pelo
placar de 3x2 e passou a dividir
a liderança da chave com os
agostinos, somando seis pon-
tos. Lucas, Pedrinho e Sergi-
nho Orsi balançaram as redes
para a Sexta Master e Patão
(2) descontou para o XI de Agos-
to. Além de Sexta Master e XI,
a equipe do Nova União faz
parte deste grupo. Os três ti-
mes mantém chances de se
classificar às semifinais.

Na outra partida da rodada,
válida pelo grupo “A” da cate-
goria veteraníssima, a Sexta
Master, já classificada às se-
mifinais, derrotou o São Cristó-
vão por 5x0 e isolou-se na lide-
rança da chave, com nove pon-
tos. A Laurindense, também
qualificada para a próxima fase,
aparece em 2º lugar, com seis
pontos. O São Cristóvão está
eliminado e despediu-se da
competição esportiva. Os gols
da vitória da Sexta Master fo-
ram marcados por Tonho (3),
Zé Roberto e Jean. No dia 13
de setembro, Sexta Master e
Laurindense se enfrentam, para

Sexta Master conquista importante vitória diante dos agostinos na categoria super veteraníssima.

saber quem será o 1º colocado
do grupo e terá vantagem do
empate nas semifinais.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (6), a
partir das 9 horas, no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo,
com rodada dupla. No primeiro
jogo, válido pelo grupo “B” da
categoria super veteraníssima,
se enfrentam Associados do
Clube x São Martinho. Os as-
sociados precisam da vitória,

para continuar com chances
de classificação. Na sequên-
cia, pelo grupo “B” da categoria
veteraníssima, se enfrentam
Clube/Áz de Ouro x XI de Agos-
to. Da mesma forma, somente
a vitória interessa ao Clube/Áz
de Ouro. Os jogos, com entra-
da franca ao público, deverão
ser transmitidos ao vivo pela
equipe esportiva da Rádio No-
tícias AM, sintonizada em 1530
kHz.

Neste sábado (5), a partir
das 15h30, no Estádio Munici-
pal de Torre de Pedra, ocorre a
primeira partida decisiva do
“Campeonato Regional de Fu-
tebol Amador”, promovido pela
Liga Desportiva de Itapetininga

FINAIS DO AMADOR REGIONAL
(LDI). O título será disputado
entre Associação Atlética San-
ta Rita x Torre de Pedra. O se-
gundo jogo está agendado para
dia 20 de setembro, às 15 ho-
ras, no Estádio Municipal do
Jardim Santa Rita, em Tatuí.

CORRIDA EM SÃO MIGUEL ARCANJO
No domingo (30), atletas de

Tatuí que representam a Equi-
pe “Pé Vermeio/Charbel”, par-
ticiparam da “Corrida Pedestre
Kaikan”, em São Miguel Arcan-
jo. A prova, com percurso de
seis quilômetros, reuniu mais
de 300 competidores da re-
gião. Na categoria masculina
geral, o atleta Felipe Augusto
Ribeiro da Silva (foto) cruzou a
linha de chegada na 3ª coloca-
ção, e na categoria por faixa
etária, Cleverson Stank termi-
nou em 2ª lugar.

Encontram-se abertas até
dia 11 de setembro as inscri-
ções para a “2ª Corrida Lions
Clube de Tatuí”, com percurso
de cinco quilômetros. Esta pro-
va será disputada no domingo
(13), a partir das 9 horas, com
largada e chegada na sede do
Lions Clube, na Vila Dr. Laur-
indo. Para participar, cada atle-
ta deve doar um litro de leite.
Não serão aceitas inscrições
no dia da prova e o limite máxi-
mo é de 300 corredores.

LIONS CLUBE ABRE INSCRIÇÕES
PARA CORRIDA DE RUA

As inscrições podem ser
realizadas através do fone: (15)
99643-0402 ou pelo e-mail:
niddesan@gmail.com. As ca-
tegorias em disputa são as se-
guintes: masculino geral (tro-
féus do 1º ao 5º lugar), femini-
no geral (troféus do 1º ao 5º
lugar), cidade masculino (tro-
féus do 1º ao 5º lugar), cidade
feminino (troféus do 1º ao 5º
lugar) e PCD – Portadores de
Deficiências (troféus do 1º ao
3º lugar).


