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JUDOCAS GANHAM DUAS
MEDALHAS EM SÃO PAULO
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No domingo (11), dois atletas da Equipe “Pé Vermeio/
Charbel” de Tatuí ganharam troféus na disputa de “1ª Corrida
Apostólica Pró-Saúde” em Itapetininga. A prova foi organizada com a coordenação do pastor Nílton César e apoio da Secretaria de Esportes da vizinha
cidade. Para participar, cada
atleta entregou um quilo de alimento não perecível. Os víveres foram doados ao setor de
assistência social da Prefeitura. A corrida apresentou percurso de seis quilômetros, com
largada na Avenida Padre Antonio Brunetti.
Mantendo a média de um
prêmio a cada semana, a atleta Maria de Lourdes Soares
Vieira, a Malu Soá, terminou a
disputa em 3º lugar na categoria geral feminina. O atleta Felipe Augusto Ribeiro da Silva
foi o campeão na categoria geral masculina. Nesta mesma
categoria, Cléverson Stank encerrou a corrida em 4º lugar.
O número de prêmios da
Equipe “Pé Vermeio/Charbel”,
dirigida pelo técnico Eronides
dos Santos, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes
de Tatuí, é impressionante: até
dia 11 de outubro, a equipe já

Felipe, ao centro, campeão na Corrida Apostólica
de Itapetininga.

Malu Soá, à direita, com mais um troféu para sua
galeria.

conquistou 41 títulos de campeã, foi 24 vezes vice-campeã,
17 vezes 3ª colocada, oito vezes 4ª colocada e quatro vezes
5ª colocada nas provas e corridas de rua. São 31 troféus de
campeã, 15 troféus de vicecampeã e 13 troféus de 3ª colocada, além de dez medalhas
de ouro, nove medalhas de prata e cinco medalhas de bronze. E os números deverão aumentar até o final do ano.

COPA RÁDIO ABRE
SEMIFINAIS NESTE DOMINGO
Foto: Luiz Carlos Teixeira

Adriana e Jorge Eduardo, medalhistas de Tatuí no “Open Veteranos”.

Atletas da Equipe “Pé Vermeio” ganham prêmios semanalmente.

JOGADORES DE TATUÍ
SE DESTACAM EM
QUADRANGULAR DE FUTEBOL
Fotos: Facebook/Guilherme Dias

Equipe do Clube de Campo tem a difícil tarefa de quebrar a longa
invencibilidade de seu adversário.

Neste domingo (18), a partir das 9h30, no Estádio do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Tatuí, começam as semifinais
da 15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master, promovida pela
Central de Rádio. O primeiro
jogo da nova etapa, válido pela
categoria veterana, será entre
Gert Sindmetal x Clube de
Campo. Em razão da melhor
campanha na fase classificatória, o Gert tem a vantagem
de jogar pelo empate para chegar à decisão e tentar a conquista do pentacampeonato da
categoria. O Clube de Campo
necessita da vitória por qualquer placar.
O Gert encerrou a primeira
fase com a melhor campanha
em sua categoria. Terminou
em 1º lugar no grupo “A”, onde
somou doze pontos em quatro
jogos, marcou cinco gols e
sofreu um. O Clube de Campo,
por sua vez, classificou-se como melhor 2º colocado entre
os três grupos em disputa, com
sete pontos em quatro jogos.
O time campestre marcou seis
gols e sofreu três. A partida
deste domingo oferece ainda
outro atrativo, pois colocará
frente a frente os artilheiros da
categoria veterana: Xuxa, do
Gert Sindmetal, e Luizão, do
Clube de Campo, com cinco
gols cada.
As semifinais da Copa Rá-

dio Notícias terão um jogo por
domingo, sempre a partir das
9h30, com entrada franca ao
público. As partidas deverão
ser transmitidas ao vivo pela
equipe esportiva da Rádio Notícias AM, sintonizada em 1530
kHz. A nova etapa do campeonato segue até dia 22 de novembro. Nos dias 29 de novembro e 6 e 13 de dezembro, ocorrem as finais, respectivamente nas categorias veterana, veteraníssima e super veteraníssima.
Os demais jogos são estes: 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 – Categoria Super Veteraníssima – Estádio do Sindicato dos Metalúrgicos – Gepav joga pelo empate), Santa Cruz x São Martinho (Dia 8 de novembro – Categoria Veterana – Estádio “Menotti de Campos” – Santa Cruz
joga pelo empate), Sexta Master x Associados do Clube (Dia
15 de novembro – Categoria
Veteraníssima – Estádio “Dr.
Gualter Nunes” – Sexta Master
joga pelo empate), São Martinho x Sexta Master (Dia 22
de novembro – Categoria Super
Veteraníssima – Estádio “J.R.
do Amaral Lincoln” – São
Martinho joga pelo empate).
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Uma das equipes do São João, com a presença de tatuianos.

No sábado (10), no Clube
Hebraica, na Capital Paulista,
ocorreu o “1º São Paulo Open
Veteranos de Judô”, que teve a
participação de atletas de todo
o Estado. A Academia “Adriana
Bento”, de Tatuí, foi representada nesta competição e trouxe duas medalhas, sendo uma
de ouro e uma de bronze.
A judoca Adriana Bento dis-

putou o certame pela categoria
“meio pesado master 2” e terminou em 1º lugar. O judoca
Jorge Eduardo Soares participou da categoria “meio médio
master 2” e ficou em 3º lugar.
Ambos se preparam para o
“Campeonato Brasileiro Master”, que acontece no dia 14 de
novembro, em São José dos
Campos.

TATUÍ OBTÉM DUAS
MEDALHAS DE BRONZE
NOS JOGOS DO IDOSO
O município de Tatuí encerrou sua participação na final
estadual dos “19ºs Jogos Regionais do Idoso” (JORI 2015),
realizada em Campinas, com
dois bronzes. A cidade conquistou a 3ª colocação nas
modalidades de dominó masculino e tênis de mesa masculino “A”.
Tatuí terminou na 29ª posição da classificação geral,
dentre 214 cidades inscritas,
com 12 pontos. A campeã foi
Campinas, com 79 pontos. Em
2º lugar ficou Piracicaba, com
66 pontos, e em 3º lugar, São
José dos Campos, com 55
pontos. Dentre os municípios

da região, Sorocaba foi o 4º colocado, somando 49 pontos,
Itapetininga ficou em 44º lugar,
com oito pontos, e Cerquilho
ocupou a 47ª posição, com sete pontos.
A final estadual dos jogos
ocorreu no período de 8 a 11 de
outubro e reuniu aproximadamente 3.500 atletas acima de
60 anos de idade, oriundos de
dez regiões administrativas do
Estado, em 14 modalidades:
atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, damas, dominó, malha, natação,
tênis de quadra, tênis de mesa,
truco, voleibol adaptado e xadrez.

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Guilherme e Nicola são premiados na categoria 2004.

Guilherme e Maycon com os troféus da categoria 2005.

No último fim de semana,
jogadores de Tatuí se destacaram no quadrangular regional
de futebol realizado no município de Bofete, para comemorar
o “Dia da Criança”. Os atletas
vestiram a camisa do São João
Futebol Clube, de Capela de
Alto, comandado pelo ex-atleta profissional Marcelo Conti, e
disputaram as finais desse torneio contra a Academia Palmeiras.
Na categoria 2005, o São
João venceu pelo placar de
2x0. Maycon, jogador formado
no Clube de Campo de Tatuí,
foi o artilheiro da categoria, e
Guilherme Dias, que atualmen-

te disputa a “Copa Paulista”
pelo Guarani de Campinas, ficou com o prêmio de melhor
goleiro.
Na categoria 2004, o São
João ganhou por 2x1 e o tatuiano Nicola, também atuando no futebol de base do Guarani, sagrou-se artilheiro. O melhor goleiro foi novamente Guilherme Dias. Seu pai, Antonio
Carlos Dias, o Bombril, conhecido goleiro de Tatuí, informa
que, na temporada de 2016,
Guilherme deverá se transferir
para o Corinthians, onde já realiza alguns treinamentos.
Na categoria 2002 deste
torneio também teve destaque
de Tatuí. O São João venceu a
decisão pelo placar de 4x1,
com quatro gols de Vinícius,
atleta formado no Clube de
Campo, que está no futebol de
base do “Timão”. Vinícius conquistou o prêmio de artilheiro
desta categoria.

A fotografia acima, retirada dos arquivos de Hélio e Alzira
Loretti, foi registrada em 1958, na quadra esportiva da Escola
“Barão de Suruí”, e nos mostra a equipe de basquete da unidade educacional, momentos antes de uma partida amistosa
contra o Colégio Roosevelt, de São Paulo. A escalação fornecida é a seguinte: em pé, da esquerda para a direita, estão
Germano, Hélio Loretti, Zuca e Toninho Adum. Agachados,
na mesma ordem, aparecem Joaquim “Xanxã”, Clóvis Justino
e Gustavo Cóscia. Ao fundo, as mangueiras da Avenida Cônego João Clímaco. Uma lembrança inédita para nosso álbum, com 57 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.

