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A fotografia acima, retirada dos arquivos de Hélio e Alzira Loretti, foi registrada no dia 26 de
abril de 1956, na quadra esportiva do então Instituto de Educação “Barão de Suruí”, e mostra a
equipe de basquete de Tatuí, que  enfrentou amistosamente o selecionado de Tietê. Curiosidade:
na data em que a foto foi clicada, o “Barão de Suruí” completava 25 anos de atividades e come-
morava seu Jubileu de Prata. Tudo leva a crer que o amistoso contra os tieteenses fazia parte
da programação do aniversário da escola. Vamos à escalação: em pé, da esquerda para a direita,
vemos Amílcar Loretti (Zizi), Santo Pinto, Hélio Loretti, Lazito Oliveira e Arnaldo Alves de Araújo.
Agachados, na mesma ordem, aparecem Neder Rizek, Gustavo Cóscia, Antonio Carlos Sícari,
Admário de Lima e Clóvis Justino. Uma recordação inédita para nosso álbum, com 59 anos de
saudades...

No último fim de semana,
atletas tatuianos da Academia
Arnon Gym, orientados pelo
treinador João Arnon, o Nonô,
se destacaram nas disputas
do “Campeonato Pan-Ameri-
cano de Jiu-Jitsu Esportivo”,
que aconteceram no ginásio
do Ibirapuera, em São Paulo.
Eles conquistaram uma meda-
lha de ouro, uma de prata e
duas de bronze na competição
organizada pela Confederação
Brasileira de Jiu-Jitsu Esporti-
vo (CBJJE).

O atleta Alexandre Antonio
Galavoti sagrou-se campeão
na categoria master médio,
para atletas de faixa azul. Ele
ficou com a medalha de ouro,
após vencer quatro lutas por
finalização. Anderson Silva, o
Pezão, trouxe duas medalhas,
uma de prata na categoria adul-
to super pesado, e uma de
bronze na categoria adulto ab-
soluto, também para competi-
dores de faixa azul. Por fim,
Érica Machado, ganhadora da
medalha de ouro no mundial da
modalidade, realizado há dois
meses, quando ainda lutava
com faixa branca, ganhou me-
dalha de bronze na categoria
adulto meio pesado, em sua
estreia em competições com
faixa azul.

TATUIANOS GANHAM QUATRO MEDALHAS
NO PAN-AMERICANO DE JIU-JITSU
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Os medalhistas Alexandre, Érica e Anderson.

O campeão Alexandre e o técnico
Nonô.

Érica ganha bronze na estreia
com faixa azul.

No domingo (20), a equipe
“Pé Vermeio/Charbel” de atle-
tismo de Tatuí, dirigida pelo
técnico Eronides dos Santos,
com apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, sagrou-se
campeã do “1º Revezamento
Misto da APAE de Sorocaba”,
com percurso total de 22 quilô-
metros. A disputa, que come-
morou os 48 anos de funciona-
mento da APAE na vizinha ci-
dade, foi prestigiada por 31
equipes da região, compostas
por quatro atletas. Cada atleta
correu 5,5 quilômetros.

A equipe tatuiana, formada
por Felipe Augusto Ribeiro da
Silva, Maria de Lourdes Soa-
res Vieira (Malu Soá), Francis-
co Valdemir Pereira Azevedo
(Ceará) e Cléverson Stank, cru-
zou a linha de chegada com o

EQUIPE TATUIANA VENCE
REVEZAMENTO EM SOROCABA
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Técnico Eronides dos Santos e os atletas campeões de Tatuí.

tempo de 01hr20min47seg.
Felipe Silva percorreu os 5,5
quilômetros em 18min05seg,
Malu Soá completou seu tre-

cho em 24min47seg, Francis-
co chegou em 18min51seg e
Cléverson fechou o reveza-
mento com 19min04seg.

No domingo (20), no Está-
dio “Menotti de Campos”, do
Santa Cruz, a equipe da Sexta
Master classificou-se às semi-
finais da categoria super vete-
raníssima da “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí, após derrotar o
Nova União pelo placar de 1x0.
O único gol da partida foi assi-
nalado por Zé Podre, aos 21
minutos do 1º tempo. A Sexta
Master chegou a nove pontos e
assumiu a liderança do grupo
“C”.

O outro jogo da rodada, vá-
lido pelo grupo “A” da categoria
veterana, entre Santa Rita x
Gert Sindmetal, não aconte-
ceu, em razão do número insu-
ficiente de atletas do Santa Ri-

Copa Rádio Notícias

SEXTA MASTER ESTÁ NAS SEMIFINAIS
DA CATEGORIA VETERANÍSSIMA
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Sexta Master, 11ª equipe classificada para as semifinais do campeonato.

ta para disputá-lo. O Gert foi
declarado vencedor e encerrou
a primeira fase da competição
com a melhor campanha desta
categoria.

Até o momento, onze 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 ve-
teraníssima, São Martinho,
Gepav e Sexta Master já estão
na próxima etapa. Resta ape-
nas uma vaga na categoria su-
per veteraníssima, em disputa
entre os times do XI de Agosto

e Clube de Campo.
A Copa Rádio Notícias terá

prosseguimento neste domin-
go (27), a partir das 9 horas, no
Estádio “Itatibão”, do Clube de
Campo de Tatuí, com rodada
dupla aberta ao público. No
primeiro jogo, válido pelo grupo
“A” da categoria super vetera-
níssima, se enfrentam Clube
de Campo x Jardins FC. O Clu-
be precisa da vitória para man-
ter chances de classificação à
próxima fase. Em seguida, pelo
grupo “B” da categoria vetera-
na, jogam Ressaca x XI de A-
gosto, duas equipes que já es-
tão eliminadas. A rodada deve-
rá ser transmitida ao vivo pela
equipe esportiva da Rádio No-
tícias AM, sintonizada em 1530
kHz.

VOLEIBOL DO CHICO PEREIRA NA
FINAL ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES
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A equipe de voleibol femini-
no da Escola Estadual “Chico
Pereira” de Tatuí, dirigida pelo
professor Neto Camargo, clas-
sificou-se pelo terceiro ano
consecutivo para disputar a fi-
nal estadual dos “Jogos Esco-
lares”, que ocorre a partir desta
sexta-feira (25), em Taquari-
tinga.

A vaga foi obtida na decisão
da fase regional, após uma
vitória pelo placar de 2x0 dian-
te da equipe da Escola Esta-
dual “Raul Venturelli”, da cida-

Meninas do vôlei estão na final estadual pelo terceiro ano consecutivo.

de de Capão Bonito, com par-
ciais de 27x25 e 25x11. Esta
partida foi disputada em Voto-
rantim, que sediou a etapa re-
gional dos jogos.
Vaga no atletismo

Além do vôlei, a Escola “Chi-
co Pereira” também marcará

presença na final estadual do
atletismo, com o aluno Fran-
cislei de Souza Ribeiro. Ele foi
o campeão da prova de 400
metros rasos na etapa regional
e classificou-se para competir
em outubro, no Ibirapuera, em
São Paulo.

JUDOCAS DESTACAM-SE NO “PAULISTA”
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Dia 13 de setembro, três atletas da
Academia Adriana Bento de Judô, de Ta-
tuí, se destacaram na disputa do “Cam-
peonato Paulista Por Faixas”, na cidade
de São Bernardo do Campo, e ganharam
uma medalha de ouro e duas de bronze. A
técnica Adriana informa que a competição
foi muito concorrida e reuniu judocas de
excelente nível, credenciados na  Federa-
ção Paulista de Judô.

O principal destaque ficou por conta da
judoca Carine Gabriele Oliveira, que con-
quistou medalha de ouro na categoria 52
quilos, para os atletas de faixa roxa. Flávia
Naomi Ando ganhou medalha de bronze
na categoria 70 quilos, para atletas de fai-
xa preta, e Josemar Oliveira também ga-

Atletas exibem suas medalhas e certificados.
nhou medalha de bronze na categoria 66 quilos, para
atletas de faixa verde.
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