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A fotografia acima, retirada dos arquivos do amigo e historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi
clicada em junho de 1982, no Estádio “Dr. Gualter Nunes”, em Tatuí, e nos mostra a equipe do
XI de Agosto, que se preparava para disputar mais uma partida válida pelo campeonato da 3ª
divisão de profissionais do Estado de São Paulo. Vamos ao elenco: em pé, da esquerda para
a direita, aparecem Ari Catel, Toni, Barreto, Gígio, Ico, Afonso, Luizinho Quadra, Batata, Altair
e o técnico Odil Antunes. Nesta mesma ordem, agachados, vemos Anão, Gui, Fantomas, Nardi-
nho, Lori, Luizinho Soares e Coutinho. Você se lembra deste timaço em campo? É uma recor-
dação com 33 anos de saudades...

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. Após a utilização, as fotos serão devolvidas aos proprie-
tários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

No domingo (6), no
Estádio “Itatibão”, do
Clube de Campo, a equi-
pe do XI de Agosto ga-
rantiu vaga nas semifi-
nais da categoria vetera-
níssima da “15ª Copa
Rádio Notícias de Fute-
bol Master”, promovida
pela Central de Rádio
de Tatuí. Os agostinos
derrotaram o Clube/Áz
de Ouro pelo placar de
3x0 e assumiram a pri-
meira posição do grupo
“B”, com sete pontos. O
time dos Associados do
Clube está em segundo
lugar, com cinco pon-
tos, e também já classi-
ficado para a próxima
fase. O Clube/Áz de Ou-
ro, com apenas um pon-
to, não tem mais chan-
ces e despediu-se da competi-
ção.

Uma das atrações da vitó-
ria do XI de Agosto foi a presen-
ça do ex-jogador profissional
Adhemar, o popular Kitão, que
vestiu as camisas do São Cae-
tano, vice-campeão da “Copa
João Havelange”, em 2000,
onde foi artilheiro, e do Sttut-
gart, da Alemanha. Adhemar
marcou um dos gols do XI,
após uma espetacular arran-
cada em velocidade do meio
campo, a um minuto do final da
partida. Ele deixou os zaguei-
ros para trás e chutou no can-
to, na saída do goleiro, arran-
cando aplausos dos torcedo-
res. Os outros gols agostinos
foram marcados por Melissa,
que também realizou ótima par-
tida, e o oportunista atacante
Nei Rocha.

Na outra partida desta ro-
dada, pelo grupo “B” da cate-
goria super veteraníssima, o
São Martinho venceu os Asso-
ciados do Clube de Campo
pela contagem de 6x1, gols de
Baiano (3), Tutu (2) e Ge-
raldinho. O único gol dos As-
sociados foi assinalado por
Joaquim. O São Martinho, que
já estava classificado às semi-
finais, encerrou participação na
primeira fase com a melhor
campanha desta categoria,
somando doze pontos em qua-
tro partidas e garantindo 100%
de aproveitamento. O “Leão do
Sul” também tem o artilheiro
da disputa, Geraldinho, com

EQUIPE VETERANÍSSIMA
DO XI NAS SEMIFINAIS

DA COPA RÁDIO
Foto: Arquivo/Fábio Cabrera

Adhemar, um dos principais destaques da
vitória agostina.

sete gols.
Até o momento, nove equi-

pes já garantiram vaga para as
semifinais da “Copa Rádio No-
tícias”. Na categoria veterana,
estão qualificados Gert, São
Martinho, Santa Cruz e Clube
de Campo. Na categoria vete-
raníssima, estão classificados
Sexta Master, Laurindense, XI
de Agosto e Associados do
Clube. E na categoria super
veteraníssima, o São Martinho
encontra-se na próxima etapa.
Restam ainda três vagas na
super veteraníssima, em dis-
puta entre XI de Agosto, Sexta
Master, Nova União, Clube de
Campo e Jardins F.C.

A Copa Rádio Notícias pros-
segue neste domingo (13), a
partir das 9 horas, no Estádio
“J.R. do Amaral Lincoln”, do
São Martinho, com rodada du-
pla. No primeiro jogo, pelo gru-
po “A” da categoria super vete-
raníssima, se enfrentam Jar-
dins F.C. x Gepav. Somente a
vitória interessa à equipe do
Jardins e o Gepav necessita do
empate para se classificar. Na
sequência, pelo grupo “A” da
categoria veteraníssima, se
enfrentam Laurindense x Sex-
ta Master. Este jogo, entre dois
times já classificados, define o
primeiro colocado da chave,
que terá vantagem do empate
nas semifinais. A rodada, com
entrada franca ao público, de-
verá ser transmitida ao vivo pela
equipe de esportes da Rádio
Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz.

FISIOTERAPEUTA
DO SANTOS MINISTRA

CURSO EM TATUÍ

No sábado (5), o fisiotera-
peuta Antonio Carlos Pierin, o
Tom, do Santos Futebol Clu-
be, ministrou curso na clínica
“Sporting Clinic”, em Tatuí, di-
rigida por Luiz Carlos Vieira,
ex-diretor de esportes do Clu-
be de Campo. O curso foi dire-
cionado para a área esportiva e
abordou vários assuntos. O fi-
sioterapeuta falou sobre o dia-
gnóstico e tratamento de le-
sões que acontecem comu-
mente em atletas, principal-
mente no joelho, tornozelo e
quadril, e mostrou as avança-
das técnicas e aparelhos de
última geração utilizados nos
diagnósticos e tratamentos.

O curso foi prestigiado por
professores de duas universi-
dades de Sorocaba e fisiotera-
peutas e alunos de diversas ci-
dades, como Itapetininga, Cer-
quilho, Tietê e Salto de Pira-
pora. Luiz Carlos Vieira disse
que todos se surpreenderam
com as novas técnicas e apa-
relhos usados nos dias atuais
para a recuperação de atletas.
Em novembro, o fisioterapeuta
do Santos deverá voltar à Tatuí
e ministrar um curso prático. E
para 2016, a intenção é trazer
o fisioterapeuta Paulo Rogério
Vieira, do Sport Club Corin-
thians Paulista, informa Luiz
Carlos.

Luiz Carlos e o fisioterapeuta Antonio Pierin, do Santos.

“PÉ VERMEIO” GANHA SEIS TROFÉUS
NA CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA

Fotos: Eronides dos Santos/Malu Soá

Equipe tatuiana exibe os troféus conquistados em Cesário Lange. Três atletas de Tatuí ocupam o pódio na categoria geral masculin a.

Malu Soá, à esquerda, vice-campeã na prova geral
feminina.

No domingo (6), a Equipe
“Pé Vermeio/Charbel” de Tatuí,
dirigida pelo técnico Eronides
dos Santos, com apoio da Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes, destacou-se na “1ª Corrida
da Independência”, disputada
em Cesário Lange. A prova,
com percurso de 6,5 quilôme-
tros, foi prestigiada por atletas
de várias cidade da região, e os
corredores de Tatuí ganharam
seis troféus.

Na categoria geral masculi-
na, foram conquistados três
troféus: Felipe Augusto Ribei-
ro da Silva cruzou a linha de
chegada em 1º lugar, com o
tempo de 20min26seg. Fran-
cisco Valdemir Pereira Azeve-
do, o Ceará, terminou a prova
na 3ª colocação, com o tempo
de 21min51seg, e Cléverson
Stank encerrou a disputa na 4ª
posição, perfazendo o tempo
de 22min01seg.

Na categoria geral femini-
na, Maria de Lourdes Soares
Vieira, a Malu Soá, trouxe mais
um troféu para sua extensa
galeria. Ela encerrou a prova
como vice-campeã, com o tem-
po de 28min40seg. Na catego-
ria destinada aos atletas na fai-

O técnico Eronides dos Santos, à direita, também
ganhou um troféu.

xa de 50 a 59 anos, Eronides
dos Santos cruzou a linha de
chegada na 3ª colocação, com
o tempo de 24min48seg. Na
categoria dos atletas de 60
anos ou mais, Jarbas Hessel
Coelho também ficou com o 3º
lugar, completando o percurso
em 31min40seg.

DECISÃO DO AMADOR REGIONAL
No sábado (5), a equipe da

Associação Atlética Santa Rita
venceu a primeira partida das
finais do “Campeonato Regio-
nal de Futebol Amador”, pro-
movido pela Liga Desportiva de
Itapetininga (LDI). O time de
Tatuí viajou para a cidade de

Torre de Pedra e venceu a equi-
pe local pelo placar de 1x0. O
segundo e decisivo jogo está
agendado para o próximo do-
mingo, dia 20 de setembro, às
15 horas, no Estádio Municipal
do Jardim Santa Rita de Cássia,
em Tatuí.

JUDÔ CLASSIFICA
ATLETAS PARA FINAL

DO PAULISTA

Adriana Bento ao lado dos judocas qualificados para a final.

Quatro atletas da Acade-
mia “Adriana Bento” de Judô
classificaram-se para partici-
par da fase final do “Campeo-
nato Paulista” da modalidade,
no próximo dia 17 de outubro,
no município de Mauá.

As vagas foram conquista-
das durante a disputa da se-
gunda etapa da fase interregio-
nal, no dia 29 de agosto, em
Osasco. Esta competição reu-
niu cerca de 600 judocas de
várias cidades.

Os judocas claasificados
por Tatuí ganharam três meda-
lhas de ouro e uma de bronze.
São eles: Gustavo Ramos (Sub-
15 Meio Pesado – 1º lugar),
Josemar Oliveira (Adulto Meio
Leve – 1º lugar), Janaína Cal-
deira (Adulto Super Ligeiro – 1º
lugar) e Wesley Camargo (Sub-
18 Meio Leve – 3º lugar).

Neste domingo (13), às 9
horas, deverá ocorrer a 2ª Cor-
rida Lions Clube de Tatuí”, com
percurso de cinco quilômetros.
A largada e chegada da prova
serão na sede do Lions Clube,
na Vila Dr. Laurindo. Todos os
atletas inscritos receberão me-
dalhas. As categorias em dis-
puta são estas: masculino ge-
ral (troféus do 1º ao 5º lugar),
feminino geral (troféus do 1º ao
5º lugar), cidade masculino
(troféus do 1º ao 5º lugar),
cidade feminino (troféus do 1º
ao 5º lugar) e PCD – Portado-
res de Deficiências (troféus do
1º ao 3º lugar).

CORRIDA DO
LIONS CLUBE


