Esportes

COPA LIONS
CLUBE DE TÊNIS
O Lions Clube de Tatuí já iniciou os preparativos para realizar a “2ª Copa Lions de Tênis”. As inscrições encontramse abertas e as partidas serão
disputadas nas quadras da Associação Atlética XI de Agosto
e Praça Ayrton Senna, na Vila
Dr. Laurindo. Maiores informações sobre o evento podem
ser obtidas com o professor
Enos Moreira, através do fone:
(15) 99715-7698.

AMADOR
REGIONAL
Neste domingo (20), às 15
horas, no Estádio Municipal do
Jardim Santa Rita de Cássia,
ocorre a segunda e decisiva
partida do “Campeonato Regional de Futebol Amador”, promovido pela LDI – Liga Desportiva de Itapetininga, entre
Associação Atlética Santa Rita
e Torre de Pedra. No primeiro
jogo, disputado no dia 5 deste
mês, em Torre de Pedra, a equipe tatuiana levou a melhor e
venceu por 1x0.

CORRIDA
“SIGMA RUN”
Estão abertas as inscrições
para a “1ª Corrida e Caminhada
da Saúde Sigma Run”, agendada para o dia 4 de outubro, a
partir das 7h30, com largada
na Praça Ayrton Senna, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. Esta
prova, organizada pela Clínica
Sigma, terá percursos de cinco e dez quilômetros na corrida e três quilômetros na caminhada.
As inscrições são realizadas na Internet, através do site:
www.runnerbrasil.com.br, onde
os interessados encontram o
mapa do percurso e o regulamento completo. A taxa de
inscrição é de R$ 55,00 para a
corrida e R$ 30,00 para a caminhada. Haverá troféus aos três
primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina das provas de cinco e dez
quilômetros.
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CORRIDA DO LIONS CLUBE REÚNE
MAIS DE DUZENTOS ATLETAS EM TATUÍ
Fotos: Fernando Foster

No domingo (13), o Lions
Clube de Tatuí, por intermédio
de sua comissão de esportes
e lazer, organizou a “2ª Corrida
do Lions”, que contou com a
participação de duzentos atletas da cidade e região. O evento recebeu apoio das secretarias municipais de Esportes e
Saúde, Departamento de Trânsito, Polícia Militar e Guarda
Municipal. O percurso foi de
cinco quilômetros, com largada e chegada defronte à sede
do clube de serviços, na Vila
Dr. Laurindo.
Estiveram em disputa as
categorias masculino e feminino geral, masculino e feminino
para atletas da cidade e pessoas com deficiência (PCD).
Todos os participantes receberam medalhas e os cinco
melhores colocados de cada
categoria ganharam troféus. Na
chegada, os corredores foram
recepcionados pelos organizadores, integrantes do Lions
Clube e pela presidente Aparecida Maria Millen de Miranda
(Cida). Para participar, cada
atleta doou um litro de leite. O
resultado da arrecadação foi
entregue a uma instituição de
caridade de Tatuí.
Os atletas de Tatuí dominaram os pódios em cada categoria. Os destaques ficam por
conta das equipes “Pé Vermeio/Charbel”, “Academia em
Excelência Física”, “Guardian
do Brasil” e “Associação dos
Portadores de Deficiência –
APODET”. Felipe Augusto Ribeiro da Silva e Maria de Lourdes Soares Vieira, a Malu Soá,
ambos da equipe “Pé Vermeio”,
foram campeões, respectivamente, nas categorias masculina e feminina geral e entre os
atletas de Tatuí. Veja a seguir
os ganhadores de troféus.
Categoria Masculina Geral – 1º) Felipe Augusto Ribeiro da Silva – 16min26seg –
Tatuí, 2º) Cléverson Stank –
17min15seg – Tatuí, 3º) Jorge

Os melhores da categoria masculina recebem seus troféus.

Atletas da categoria PCD exibem os troféus na sede do Lions.

Augusto Valério – 17min36seg
– Itapetininga, 4º) Edson Inácio
Silva – 17min55seg – Boituva,
5º) Edson Mauri dos Santos –
18min11seg – Cerquilho.
Categoria Feminina Geral – 1ª) Maria de Lourdes Soares Vieira – 23min10seg –
Tatuí, 2ª) Ivanilda Mina Alves
Garcia – 23min30seg – Tatuí,
3ª) Leila Preste Fonseca –
24min03seg – Tatuí, 4ª) Andressa Rosa – 24min40seg –
Tatuí, 5ª) Flaviana Muniz –
25min15seg – Tatuí. A mesma
classificação foi registrada na
categoria feminina para atletas
de Tatuí, já que o pódio foi composto apenas por corredoras
da cidade.
Categoria Masculina
Atletas de Tatuí – 1º) Felipe
Augusto Ribeiro da Silva –

16min26seg, 2º) Cléverson
Stank – 17min15seg, 3º) João
Vítor Mota Rosa – 18min35seg,
4º) Renan Machado Redecope – 19min05seg, 5º) Alexsander Brasil Domingues –
19min17seg.
Categoria PCD – Masculino – 1º) Renato Fernandes
de Medeiros – 25min08seg –
Tatuí, 2º) Ricardo Oliveira Machado – 44min30 seg – Tatuí.
Feminino – 1ª) Ive Mariana
Camargo Belas – 28min08seg
– Tatuí. Cadeirantes – 1º)
Nílton Luiz Ignacio –
32min02seg – Sorocaba.

Atletas contempladas na categoria feminina geral e de Tatuí.

Mais um momento de premiação na categoria masculina.

Largada da prova defronte à sede do Lions Clube de Tatuí.

GEPAV APLICA MAIOR GOLEADA
DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS
Fotos: Cesário Mota Filho

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Gepav avança às semifinais com maior goleada da competição.

A fotografia acima, retirada dos álbuns do historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada nos
primeiros anos da década de 1960 e nos mostra a equipe da Santa Adélia Futebol Clube, de Tatuí,
que representava a tecelagem de mesmo nome, cujo prédio, na esquina da Rua Juvenal de Campos, encontra-se atualmente em reforma e irá abrigar em breve um supermercado. Naquela época, a cidade ainda era um pólo do setor têxtil, e além da Santa Adélia, mantinha em funcionamento as tecelagens “São Martinho” e “Santa Isabel”, com centenas de empregados. Este registro fotográfico parece ter sido feito no Estádio do Santa Cruz, momentos antes de um amistoso
ou de uma partida válida pelo “Campeonato Varzeano”, competição que a Santa Adélia costumava disputar. O elenco é o seguinte: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Chico, Mindé,
Canhoteiro, Jétero, Preto, Toninho Bueno, Alfeu e Miltinho Meneghetti. Agachados, nesta mesma ordem, aparecem Rubinho, Celsinho, Zito, Joãozinho e Tite, de Capela do Alto. Uma interessante recordação para nosso álbum, com mais de cinquenta 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 contato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Após a utilização, as fotos serão devolvidas aos proprietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.
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No domingo (13), no Estádio “J.R. do Amaral Lincoln”,
do São Martinho, a equipe do
Grêmio Esportivo Pavanelli
(Gepav) aplicou a maior goleada da “15ª Copa Rádio Notícias
de Futebol Master”, promovida
pela Central de Rádio de Tatuí.
Em partida válida pelo grupo
“A” da categoria super veteraníssima, o Gepav venceu o
Jardins F.C. pelo elástico placar de 13x0. Os gols foram
assinalados por Aranha (5),
Osni (5), Mateus Poles, Toninho Caju e Luís Pereira (contra).
Com este resultado, o Gepav garantiu classificação às
semifinais, em 1º lugar de seu
grupo, com dez pontos em
quatro partidas. O Jardins não
tem chances de se classificar,
mas joga mais uma vez, diante
do Clube de Campo, no próximo dia 27.
No outro jogo da rodada,
pelo grupo “A” da categoria
veteraníssima, a Sexta Master
derrotou a Laurindense por 1x0,
gol de Tonho, cobrando falta
aos oito minutos da etapa inicial. A Sexta Master se classificou às semifinais em primeiro
lugar da chave, com doze pon-

Nova União busca classificação na categoria super veteraníssima.

tos, e a Laurindense ficou com
a segunda vaga, somando seis
pontos.
Até o momento, dez equipes já garantiram vaga para as
semifinais da “Copa Rádio Notícias”. Na categoria veterana,
estão qualificados Gert, São
Martinho, Santa Cruz e Clube
de Campo. Na categoria veteraníssima, estão classificados Sexta Master, Laurindense, XI de Agosto e Associados do Clube. E na categoria super veteraníssima, São
Martinho e Gepav já estão na
próxima etapa. Restam duas
vagas na categoria super veteraníssima, em disputa entre os
times do XI de Agosto, Sexta
Master, Nova União e Clube de
Campo.

A Copa Rádio Notícias continua neste domingo (20), a
partir das 9 horas, no Estádio
“Menotti de Campos”, do Santa Cruz, com rodada dupla aberta ao público. No primeiro jogo,
pelo grupo “C” da categoria super veteraníssima, se enfrentam Nova União x Sexta Master.
Apenas a vitória interessa ao
Nova União e a Sexta Master
necessita do empate para se
classificar. Na sequência, pelo
grupo “A” da categoria veterana, jogam Santa Rita x Gert
Sindmetal. O time do Gert já
está classificado e o adversário não tem mais chances. A
rodada deverá ser transmitida
ao vivo pela equipe de esportes
da Rádio Notícias AM, sintonizada em 1530 kHz.

