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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada dos arquivos do amigo Zuzinha,
mostra a equipe do Santa Cruz Futebol Clube, que sagrou-se
campeã juvenil da cidade. A data e o local onde esta imagem
foi registrada não estão citados, mas acreditamos que a foto
deve ter sido clicada entre o final dos anos 70 e início dos anos
80, pois atualmente os jogadores que aí aparecem disputam
campeonatos veteranos, como, por exemplo, a “Copa Rádio
Notícias”. A escalação é esta: em pé, da esquerda para a di-
reita, vemos o preparador físico Ditão e os atletas Beto, Bia,
Jorginho, Chipula, Edinho, Cebola e o técnico Amauri. Aga-
chados, na mesma ordem, estão Luís Carlos, Gincrau, Adão,
Bagrinho, China e Bastião. E o tempo passa, quanta sauda-
de...

No domingo (4), nas quadras da Associação
Atlética XI de Agosto, terminou a primeira etapa
da “2ª Copa Lions Clube de Tênis”, promovida
pela Comissão de Esportes e Lazer do Lions,
sob a coordenação de Mário Peixoto e Altair Be-
nedito Vieira, com apoio técnico de Enos Moreira
Júnior e direção esportiva do XI de Agosto. Nesta
primeira fase, 32 tenistas disputaram 14 dias de
jogos, divididos nas categorias simples e duplas,
nas classes “A” e “B”. A competição terá prosse-
guimento neste mês de outubro, com a segunda
etapa, que irá definir os campeões gerais.

Os vencedores da primeira fase foram estes:
Categoria Simples “A” – Cláudio José Soares
(campeão) e Carlos Gabriel da Luz (vice-cam-
peão); Categoria Simples “B” – Antonio da Silva
(campeão) e Ionaldo Iannaconne (vice-campeão);
Categoria Duplas “A” – Carlos Gabriel da Luz e
Thiago Mello (campeões) e Tiago Sato e Márcio

COPA LIONS CLUBE DE TÊNIS
ENCERRA PRIMEIRA ETAPA

Rosa (vice-campeões); Categoria Duplas “B” –
Adriano Rainho e João Carlos Azevedo (campe-
ões) e Renan Camargo e Cláudio Galvão Soares
(vice-campeões). Todos os finalistas receberam
medalhas da organização.

Estão definidos os semifi-
nalistas nas três categorias da
“15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida
pela Central de Rádio de Tatuí.
A nova fase do campeonato
terá início dia 18 de outubro e
termina dia 22 de novembro.
Haverá um jogo por domingo,
sempre a partir das 9h30, com
entrada gratuita. As finais tam-
bém já estão agendadas. Elas
deverão ser disputadas dias 29
de novembro (Categoria Vete-
rana), 6 de dezembro (Catego-
ria Veteraníssima) e 13 de de-
zembro (Categoria Super Vete-
raníssima).

Garantiram vaga para as
semifinais as seguintes equi-
pes: Categoria Veterana – Gert
Sindmetal (1º), Santa Cruz (2º),
São Martinho (3º) e Clube de
Campo (4º); Categoria Vetera-
níssima –Sexta Master (1º), XI
de Agosto (2º), Laurindense
(3º) e Associados do Clube de
Campo (4º); Categoria Super
Veteraníssima – São Martinho
(1º), Gepav (2º), XI de Agosto
(3º) e Sexta Master (4º). As
semifinais começam no Está-

COPA RÁDIO NOTÍCIAS
DEFINE SEMIFINALISTAS
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Gert busca pentacampeonato e abre fase semifinal na categoria veterana.

dio do Sindicato dos Metalúr-
gicos, com a partida entre Gert
Sindmetal x Clube de Campo,
pela categoria veterana. Em
virtude da melhor campanha
na primeira fase, o Gert, que
tenta conquistar o pentacam-
peonato desta categoria, joga-
rá pelo empate. O Clube preci-
sa vencer por qualquer placar,
para avançar à decisão.

As demais partidas são es-
tas: XI de Agosto x Laurindense
(Dia 25 de outubro – Categoria
Veteraníssima – Estádio “Dr.
Gualter Nunes” – XI joga pelo
empate), Gepav x XI de Agosto
(Dia 1º de novembro – Catego-
ria Super Veteraníssima – Es-
tádio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos – Gepav joga pelo em-
pate), Santa Cruz x São Mar-
tinho (Dia 8 de novembro – Ca-
tegoria Veterana – Estádio
“Menotti de Campos” – Santa
Cruz joga pelo empate), Sexta
Master x Associados do Clube
(Dia 15 de novembro – Catego-
ria Veteraníssima – Estádio “Dr.
Gualter Nunes” – Sexta Master
joga pelo empate), São Martinho
x Sexta Master (Dia 22 de no-

vembro – Categoria Super Ve-
teraníssima – Estádio “J.R. do
Amaral Lincoln” – São Martinho
joga pelo empate).

Resultados
As duas últimas rodadas

da primeira fase da Copa Rádio
Notícias aconteceram dias 27
de setembro e 4 de outubro.
Dia 27, no Estádio do Clube de
Campo, pela categoria super
veteraníssima, o Clube de Cam-
po derrotou o Jardins F.C. por
5x0, gols de Ivo (3), Oscar e
Cláudio (contra). No outro jogo
da rodada, pela categoria vete-
rana, o Ressaca derrotou o XI
de Agosto por 4x2. Vaguinho
(3) e Duzinho balançaram a re-
de para o Ressaca e Robson e
Cabeça descontaram para o
XI. Dia 4, no Estádio do XI de
Agosto, em partida da catego-
ria super veteraníssima, o XI de
Agosto ganhou do Nova União
pelo placar de 5x0, gols de
Batistinha (3), Helinho e Adão.
Na outra partida, pela catego-
ria veteraníssima, o XI de Agosto
venceu os Associados do Clu-
be de Campo por 1x0, gol de
Vagner Melissa.

TATUIANOS DESTACAM-SE
NA CORRIDA “SIGMA RUN”

Foto: Eronides dos Santos

A Equipe “Pé Vermeio” foi um dos destaques da corrida realizada no último domingo.

Diversos atletas de Tatuí
ocuparam o pódio nas catego-
rias da “1ª Corrida e Caminha-
da da Saúde Sigma Run”, rea-
lizada no último domingo (4),
com largada e chegada na Pra-
ça Ayrton Senna, na Vila Dr.
Laurindo. A prova, organizada
pela Clínica Sigma, apresen-
tou percursos de cinco e dez
quilômetros na corrida e três
quilômetros na caminhada.

A Equipe “Pé Vermeio/
Charbel”, dirigida pelo técnico
Eronides dos Santos, com o
apoio da Secretaria Municipal
de Esportes,  foi um dos desta-
ques da competição e enviou
seus principais resultados a
esta coluna de esportes. Na
categoria masculina geral, com
percurso de cinco quilômetros,
Felipe Augusto Ribeiro da Sil-
va sagrou-se campeão, com
tempo de 16min16seg. Em se-
gundo lugar chegou Cléverson
Stank, que encerrou a prova
em 17min08seg. Na categoria
feminina geral, com percurso
de cinco quilômetros, Flaviana
Muniz foi vice-campeã, com
tempo de 21min49seg. Na ca-
tegoria masculina geral, com
percurso de dez quilômetros,
Francisco Valdemir Pereira
Azevedo, o Ceará, também foi
vice-campeão, com tempo de
35min36seg. E na categoria
feminina geral, com percurso

de dez quilômetros, Maria de
Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá, sagrou-se campeã, com
tempo de 46min56seg.

Veja os cinco primeiros
colocados de cada categoria.
Os resultados são fornecidos
pelo site “Runner Brasil”: Cate-
goria Geral Masculina (Dez
Quilômetros) – 1º) Elionay
Ferreira Correia, 2º) Francisco
Valdemir Pereira Azevedo, 3º)
Jorge Augusto Valério, 4º) Jú-
lio César Leite, 5º) Robson
França; Categoria Geral Femi-
nina (Dez Quilômetros) – 1ª)
Maria de Lourdes Soares Vieira,
2ª) Amanda Rodrigues Soa-
res, 3ª) Ivanilda Mina Alves Gar-
cia, 4ª) Renata Monteiro Bim-
batti, 5ª) Leila Prestes Fonse-
ca; Categoria Geral Masculina
(Cinco Quilômetros) – 1º) Felipe
Augusto Ribeiro da Silva, 2º)
Cléverson Stank, 3º) Edson
Mauri dos Santos, 4º) José Pe-
dro Queiroz Brisola, 5º) Diego
Henrique Simões; Categoria
Geral Feminina (Cinco Quilô-
metros) – 1ª) Márcia Lopes
Rodrigues, 2ª) Flaviana Muniz,
3ª) Santa Vieira da Silva, 4ª)
Bruna Halcsik, 5ª) Camila Viei-
ra Flores.

Em São Miguel Arcanjo
No último dia 27, a Equipe

“Pé Vermeio/Charbel”  conquis-
tou quatro troféus na disputa
da “Corrida Pedestre do Padro-

eiro”, em São Miguel Arcanjo.
A prova, com percurso de cin-
co quilômetros, reuniu 250 atle-
tas da região.

Francisco Valdemir Perei-
ra Azevedo foi o campeão na
categoria masculina geral e
Cl´verson Stank terminou em
5º lugar. Malu Soá foi a vice-
campeã da categoria feminina
geral e a atleta Flaviana Muniz
venceu a categoria feminina na
faixa de 20 a 29 anos de idade.
O técnico Eronides também
ganhou um troféu, como vice-
campeão da categoria mascu-
lina, dirigida aos competidores
de 50 a 59 anos. Encerrando
os bons resultados obtidos em
São Miguel Arcanjo, Jarbas
Hessel Coelho completou a
prova na 3ª posição da catego-
ria masculina para atletas 60 a
69 anos.

Troféu em Sorocaba
No dia anterior à prova em

São Miguel Arcanjo, demons-
trando que apresenta excelen-
te preparo físico, a atleta Malu
Soá representou a Equipe “Pé
Vermeio/Charbel” na “14ª Cor-
rida e Caminhada Manchester
Paulista”, disputada no perío-
do noturno, na vizinha cidade
de Sorocaba. Malu encerrou
os onze quilômetros do percur-
so em 3º lugar na categoria
feminina geral, dentre 52 com-
petidoras.

SANTA RITA CONQUISTA TÍTULO DO
CAMPEONATO AMADOR REGIONAL

A equipe da Associação A-
tlética Santa Rita, de Tatuí,
conquistou o título do “Cam-
peonato Regional de Futebol
Amador”, organizado pela Liga
Desportiva de Itapetininga (LDI).
As partidas finais ocorreram
no mês de setembro, diante de
Torre de Pedra.

No primeiro jogo, em Torre
de Pedra, o representante de
Tatuí venceu por 1x0, e na par-
tida de volta, no Estádio Muni-
cipal do Jardim Santa Rita, a
equipe da casa goleou pelo
placar de 4x0. Além do troféu
de campeã, a Associação San-
ta Rita ganhou os prêmios de
melhor goleiro (Charles) e arti-
lheiro do campeonato (Giva,
com 13 gols).

Jogadores do Santa Rita levantaram a taça com duas vitórias nas
partidas decisivas.

Foto: Facebook/Liga Desportiva de Itapetininga

No sábado (3), o Ginásio
Esportivo “Manoel Soares”, do
Clube de Campo de Tatuí, re-
cebeu partida válida pelo “Cam-
peonato Estadual de Vôlei Fe-
minino” da categoria Sub-19,
promovido pela Federação
Paulista de Voleibol (FPV),
entre as equipes do São Cris-
tóvão Saúde (São Caetano) x
Acebal (Limeira).

O jogo foi disputado no pe-
ríodo da tarde e terminou com
a vitória do time de São Caeta-
no por três “sets” a zero. Cada
ingresso foi trocado por um
litro de leite e os alimentos se-
rão destinados à Santa Casa
de Tatuí. A microrregião está
representada nesta competi-
ção oficial de voleibol pela equi-
pe da cidade de Boituva.

ESTADUAL DE
VÔLEI NO CLUBE

DE CAMPO


