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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Esta fotografia, gentilmente cedida por Luiz Ribeiro Campos, foi clicada no fim da década
de 1960, no então Estádio “P.G. Meirelles”, em Tatuí, e mostra o time juvenil do Esporte Clube
São Martinho, dirigido pelo técnico Ademir Peres. A qualidade do elenco era tão grande que já
haviam jogadores disputando partidas do “Campeonato Amador”, como Coutinho, Claudinho e
Jair. O esportista Oswaldo Laranjeira Filho, que também atuava nas equipes do “Leão do Sul”
à época, tem dúvida sobre dois jogadores, mas nos forneceu a seguinte escalação: em pé, da
esquerda para a direita, aparecem Adelino, Wilson, Hungria, Décio, Chico, Mário Bueno, 1º jo-
gador não identificado, Salatiel e João Foice. Agachados, nesta mesma ordem, vemos Geraldo,
Valdir, 2º jogador não identificado, Osmir, Jair, Coutinho, Claudinho e Zezinho Teixeira. Os a-
tletas não identificados seriam Clovico e Valmir? Você se lembra? É uma saudosa recordação
de mais de 45 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
contato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Após a utilização, as fotos serão devolvidas aos
proprietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

No último fim de semana,
no Conjunto Desportivo “Cons-
tâncio Vaz Guimarães”, no Ibi-
rapuera, em São Paulo, a equi-
pe “Pé Vermeio/Charbel” de
Tatuí, comandada pelo técnico
Eronides dos Santos, com o a-
poio da Secretaria Municipal
de Esportes, ganhou cinco me-
dalhas na disputa do “47º Cam-
peonato Estadual Caixa
de Atletismo Master”. A com-
petição reuniu 470 competido-
res de ambos os sexos e os
tatuianos trouxeram uma me-
dalha de ouro, duas de prata e
duas de bronze.

Na prova dos 10.000 metros
rasos, categoria 30/34 anos,
Cléverson Stank conquistou a
medalha de ouro, e na prova de
3.000 metros com obstáculos,
ficou com a medalha de bron-

ATLETISMO CONQUISTA CINCO MEDALHAS
NO CAMPEONATO ESTADUAL CAIXA

Fotos: Eronides dos Santos

Cléverson exibe a medalha de ouro no Cam-
peonato “Caixa”.

Francisco Azevedo trouxe duas medalhas da
competição.

Carlos Eduardo ganhou a prata na prova dos
400 metros.

ze. Cléverson foi também o 4º
colocado na prova dos 5.000
metros rasos.

Na prova dos 3.000 metros
com obstáculos, categoria 40/
44 anos, Francisco Valdemir
Pereira Azevedo, o Ceará, ga-
nhou medalha de prata para
Tatuí. E na prova dos 5.000
metros rasos, ficou com a me-
dalha de bronze.

Por fim, na prova dos 400
metros rasos, categoria 35/39
anos, o atleta Carlos Eduardo
Pinheiro ganhou medalha de
prata. Ele foi ainda 5º colocado
na disputa dos 800 metros ra-
sos. O técnico Eronides dos
Santos também participou da
competição na categoria 50/
54 anos e terminou em 4º lugar
nas provas de 800 e 1.500 me-
tros rasos.

No domingo (18), a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, foi cam-
peã da “1ª Pink Run Solidária”,
corrida beneficente disputada
no Parque das Águas, em So-
rocaba, com largada e chega-
da na Avenida Dom Aguirre e
percurso total de onze quilô-
metros. Malu Soá venceu a ca-
tegoria geral feminina e trouxe
mais um troféu para sua gale-
ria, que aumenta a cada fim de
semana.

ATLETA DE TATUÍ
VENCE PROVA SOLIDÁRIA

EM SOROCABA
Foto: Facebook/Malu Soá

Malu comemora a conquista no lugar mais alto do pódio.

A “Pink Run Solidária” fez
parte da programação da cam-
panha “Outubro Rosa” em So-
rocaba, de conscientização e
prevenção contra o câncer de
mama. Os valores obtidos com
as inscrições foram doados pa-
ra a Liga Sorocabana de Com-
bate ao Câncer. A prova rece-
beu também o apoio da Secre-
taria Municipal de Esportes de
Sorocaba e da  AASP - Asso-
ciação de Atletismo Santi Pe-
goretti.

A diretoria do Esporte Clu-
be São Martinho iniciou esta
semana a 20ª edição do “Cam-
peonato de Futebol de Verão”,
com a participação de 16 equi-
pes: Laurindense, Santa Rita,
Boqueirão, San Rafael, Calhas
Alpha, Bola+1, São Cristóvão,
Família Boleiros e Amigos
(FBA), Vila Angélica, Vila Es-
perança, Meninos do Morro,
Lachonete do Gordo, Tatuiano,
Nova Baixada, Askov e Grêmio
Iperó.

A competição é disputada
através do sistema de dupla
eliminatória ou seja, a equipe
que perde duas vezes, está
desclassificada. As partidas
ocorrem de segunda a sexta-
feira, a partir das 18h30, no Es-

SÃO MARTINHO INICIA
CAMPEONATO DE VERÃO

tádio “J.R. do Amaral Lincoln”,
com arbitragem da Liga de Ita-
petininga. Para assistir aos jo-
gos, cada torcedor acima de
dez anos de idade deve pagar
dois reais no portão de entrada
do estádio. Na partida de aber-
tura do campeonato, na se-
gunda-feira (18), a Laurindense
derrotou o San Rafael pela con-
tagem de 3x1.

A organização irá oferecer
prêmios em dinheiro, troféus e
medalhas aos três melhores
colocados. Serão premiados
ainda o artilheiro e melhor go-
leiro. O Campeonato de Verão
do São Martinho é tradicional
na cidade e conhecido por atrair
grande número de torcedores
em suas partidas.

FUTEBOLISTA MINISTRA
WORKSHOP EM TATUÍ

Neste domingo (25), na
Academia em Excelência Físi-
ca, no Bairro Nova Tatuí, ocor-
re o “7º Encontro Paulista de
Atividades Físicas”, que terá a
presença de Adhemar Ferreira
de Camargo Neto, o Kitão, des-
taque do futebol de Tatuí, que
irá ministrar workshop sobre
“futebol profissional”. Adhemar
foi artilheiro e vice-campeão
brasileiro pelo São Caetano no
ano 2000 e jogou também no
futebol internacional, onde de-
fendeu o Stuttgart, da Alema-
nha.

Além deste workshop so-
bre futebol, serão ministrados
outros dois, destacando o atle-
tismo e a corrida de rua em alto
nível, com os professores José
Mesquita dos Santos e Mina
Alves Garcia. O evento é dire-
cionado a alunos e professo-
res de Educação Física, técni-
cos e treinadores de futebol e
monitores escolares e esporti-
vos. Os interessados em parti-

Adhemar será atração do encon-
tro de atividades físicas.

cipar podem obter maiores in-
formações e se inscrever pelo
fone: (15) 3251-6775. A acade-
mia situa-se na Alameda João
de Campos, nº 430.

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
ESPORTIVA!

LIGUE: 3305-6674

TATUIANO É
CAMPEÃO
PAULISTA

DE FUTSAL
No domingo (18), no Giná-

sio Esportivo Presidente Ciro
II, em São Paulo, o atleta Ga-
briel Yuske, de Tatuí, sagrou-
se campeão estadual de futsal
da categoria Sub-9 pelo Co-
rinthians. Na finalíssima, o alvi-
negro empatou com o Palmei-
ras por 2x2, mas levantou o tro-
féu em virtude da vitória no pri-
meiro jogo, pela contagem de
2x1.

Em Tatuí, Gabriel é atleta
do Clube de Campo. Ele é con-
siderado um dos melhores jo-
gadores do estado em sua
categoria e recebeu elogios do
apresentador Neto, no progra-
ma “Os Donos da Bola”, na TV
Bandeirantes.

ACADEMIA DESTACA
TRÊS JUDOCAS NO

PAULISTA ASPIRANTE

Os medalhistas de Tatuí em pose especial após o campeonato.

Foto: Facebook/Adriana Bento

Três atletas da Academia
“Adriana Bento” se destaca-
ram na disputa da fase final do
“Campeonato Paulista Aspiran-
te de Judô”, no sábado (17), no
Ginásio “Celso Daniel”, em
Mauá. A competição, organi-
zada pela Federação Paulista,
reuniu 900 judocas em quatro
categorias. Para chegar às fi-
nais, eles superaram a fase
regional e interregional.

Os tatuianos que subiram
ao pódio são Gustavo Fernando
Ramos, vice-campeão paulista
na categoria sub-15 meio pe-
sado, com medalha de prata,
Janaína Caldeira Vieira, vice-
campeã paulista na categoria
adulto super ligeiro, também
com medalha de prata, e Jose-
mar Oliveira, terceiro colocado
na categoria adulto meio leve,
com medalha de bronze.

Copa Rádio Notícias:

GERT ESTÁ NA DECISÃO
PELA QUINTA VEZ

No domingo (18), no Está-
dio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Tatuí, ocorreu a ro-
dada de abertura das semifi-
nais da “15ª Copa Rádio Notíci-
as de Futebol Master”, promo-
vida pela Central de Rádio. A
equipe do Gert Sindmetal em-
patou com o Clube de Campo
sem gols e garantiu vaga na
decisão da categoria veterana
pelo quinto ano consecutivo. O
time do Gert tinha a vantagem
do empate, em razão da me-
lhor campanha na primeira fase
da competição, e agora irá ten-
tar o pentacampeonato desta
categoria. Levantou a taça nos
anos de 2011 a 2014.

As duas equipes criaram
diversas chances de gol, mas
a bola não entrou, graças à a-
tuação dos goleiros. Émerson
e Danilo praticaram ótimas de-
fesas e não deixaram os ata-
cantes Xuxa, do Gert, e Luizão,
do Clube de Campo, ampliar o
número de tentos no campeo-
nato. Ambos dividem a artilha-
ria da categoria veterana, com
cinco gols. Xuxa terá a chance
de marcar na partida decisiva e
se isolar na artilharia.

As semifinais da Copa Rá-

dio Notícias prosseguem nes-
te domingo (25), a partir das
9h30, no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, do XI de Agosto, com
a partida entre XI de Agosto x
Laurindense, válida pela cate-
goria veteraníssima. Os agos-
tinos, com melhor campanha
na fase classificatória, preci-
sam do empate para chegar à
finalíssima. A Laurindense ne-
cessita da vitória por qual-
quer resultado. O jogo tem en-
trada gratuita e deverá ser trans-
mitido pela equipe esportiva da
Rádio Notícias AM, sintoniza-
da em 1530 kHz.

As semifinais continuam a-
té dia 22 de novembro. Os de-
mais jogos são estes: Gepav x
XI de Agosto (Dia 1º de novem-
bro – Categoria Super Vetera-
níssima), Santa Cruz x São
Martinho (Dia 8 de novembro –
Categoria Veterana), Sexta
Master x Associados do Clube
(Dia 15 de novembro – Catego-
ria Veteraníssima) e São Mar-
tinho x Sexta Master (Dia 22
de novembro – Categoria Super
Veteraníssima). As finais es-
tão agendadas para os dias 29
de novembro e 6 e 13 de de-
zembro.


