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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

Com esta fotografia, retirada do arquivo do sargento Paes, e cedida pelo amigo e historiador
esportivo Cláudio Aldecir, retornaremos ao ano de 1981. A imagem nos mostra a equipe de fu-
tebol dos Policiais Rodoviários de Tatuí, momentos antes de um jogo amistoso no Estádio da
Colina das Estrelas, contra o time do Bradesco. Na época, o condomínio residencial recebia
seus primeiros moradores e o gramado do campo era recente. O amistoso terminou com a vitória
dos policiais pelo placar de 2x0, gols de Cavalheiro e Valmir. Vamos à escalação do time, co-
mandado pelo tenente José Carlos Pires, hoje coronel aposentado: em pé, da esquerda para a
direita, aparecem o goleiro Hermes (de Cerquilho, falecido), Farah, Lázaro “Lua”, Valmir, Chagas,
Onofre, Balarim, tenente Arlindo (pai do capitão Kleber, comandante policial de Tatuí) e o falecido
sargento Batista, da Polícia Rodoviária. Agachados, na mesma ordem, vemos Camargo, Barreti,
Teixeira, Cavalheiro, Paes e Almeidinha (de Boituva), hoje aposentados. Após o jogo, os atletas
se confraternizaram em um saboroso churrasco. Interessante e saudosa recordação de 34 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 con-
tato conosco, no fone: (15) 3305-6674. Após a utilização, as fotos serão devolvidas aos pro-
prietários. Desde já, agradecemos a colaboração dos leitores.

ATLETAS DE TATUÍ GANHAM QUATRO
MEDALHAS NA CORRIDA EXPLORE

Fotos: Eronides dos Santos/Malu Soá/José Mesquita

Representantes da Equipe “Pé Vermeio” comemoram o resultado.

Malu Soá ocupa novamente o
local mais alto do pódio.

Francisco Azevedo, campeão na
prova de Botucatu.

Cléverson Stank trouxe medalha
de prata para Tatuí.

Mina Alves Garcia, vice-campeã
pela “Excelência Física”.

No domingo (1º), atletas de
Tatuí se destacaram na “Corri-
da Explore 2015”, disputada
no Parque Municipal “Joaquim
Amaral Amando de Barros”,
em Botucatu, com a participa-
ção de corredores de várias
regiões do Estado. A prova, or-
ganizada pela Chelso Sports e
Eco Cuesta, com apoio da Pre-
feitura de Botucatu, apresenta
percurso “cross country” de
sete quilômetros, e percursos
de “montanha”, com 14 e 21
quilômetros. Os representan-
tes de Tatuí conquistaram duas
medalhas de ouro e duas de
prata.

A equipe “Pé Vermeio/
Charbel”, dirigida pelo profes-
sor Eronides dos Santos, que
recebe o apoio da Secretaria
Municipal de Esportes, trouxe
três prêmios. Na prova de sete
quilômetros da categoria mas-
culina geral, o atleta Cléverson
Stank sagrou-se vice-campeão
e ganhou medalha de prata.
Ele completou o percurso em
28 minutos e 54 segundos.

Também pela “Pé Vermeio”,
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, foi a campeã da
prova de 14 quilômetros na ca-
tegoria feminina geral. Ela trou-
xe medalha de ouro e cruzou a
linha de chegada com o tempo
de uma hora, 19 minutos e um
segundo. Esta equipe teve ain-
da Francisco Valdemir Pereira
Azevedo, o Ceará, como cam-
peão nos 14 quilômetros da
categoria masculina geral. Ele
completou o percurso em 58
minutos e 49 segundos e ga-
nhou medalha de ouro.

Por fim, Tatuí conseguiu
mais uma medalha de prata,
através de Ivanilda “Mina” Alves
Garcia. Ela participou repre-
sentando a equipe da “Acade-
mia em Excelência Física”,
onde trabalha ao lado do pro-
fessor José Mesquita dos San-

tos. “Mina”, como é conheci-
da, disputou a prova de 21 qui-
lômetros da categoria feminina
geral e cruzou a linha de che-
gada em 2º lugar, com o tempo
de duas horas, nove minutos e
21 segundos.

O professor Mesquita infor-
ma também que outras duas
atletas da equipe de corrida
em excelência física participa-
ram da “Explore”. Rita de Cás-
sia Ricci foi a 5ª colocada e
Miriam Rodrigues Simão ter-
minou em 7º lugar nas catego-
rias por faixa etária. Elas dis-
putaram a prova dos sete quilô-
metros “cross country”.

Malu ganha mais um
troféu em Limeira

Demonstrando excelente
preparo físico, antes da corrida
“Explore” de Botucatu, a atleta
Malu Soá disputou no sábado
(31), em Limeira, a Prova “Me-
dical Running Show – Rosa e
Azul”, onde conquistou mais
um troféu para sua galeria. A
corrida aconteceu no período
noturno e teve percursos de
cinco e dez quilômetros. Malu
disputou os dez quilômetros e
terminou na 5ª posição da ca-
tegoria feminina geral, com o
tempo de 48 minutos e 35 se-
gundos.

CLÁSSICO DEFINE SEGUNDO
FINALISTA NA CATEGORIA

VETERANA DA COPA RÁDIO
Neste domingo (8), às 9h30,

no Estádio “Menotti de Cam-
pos”, do Santa Cruz, acontece
o clássico entre Santa Cruz x
São Martinho, que irá apontar
o segundo finalista da catego-
ria veterana na “15ª Copa Rádio
Notícias de Futebol Master”,
promovida pela Central de Rá-
dio de Tatuí. O time do Santa
Cruz joga pelo empate para
chegar à decisão, em razão da
melhor campanha na primeira
fase. O São Martinho precisa
da vitória por qualquer placar
para se qualificar. O jogo, com
entrada franca ao público, de-
verá ser transmitido ao vivo pela
equipe de esportes da Rádio
Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz. Na outra semifinal
da categoria, ocorrida ndia 18
de outubro, o Gert Sindmetal,
atual tetracampeão, se classi-
ficou para a decisão e aguarda
seu adversário.

As semifinais da “Copa Rá-
dio Notícias” prosseguem até
dia 22 de novembro. Nos dias
29 de novembro e 6 e 13 de
dezembro, acontecem as de-
cisões, respectivamente nas
categorias veterana, veteranís-
sima e super veteraníssima.
Os demais jogos são estes:
Sexta Master x Associados do

Clube (Dia 15 de novembro –
Categoria Veteraníssima –
Estádio “Dr. Gualter Nunes” –
Sexta Master joga pelo empa-
te); São Martinho x Sexta Mas-
ter (Dia 22 de novembro – Ca-
tegoria Super Veteraníssima
– Estádio “J.R. do Amaral Lin-
coln” – São Martinho joga pelo
empate).

Gepav classificado na
super veteraníssima
No domingo, dia 1º, no Es-

tádio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, a equipe do Grêmio
Esportivo Pavanelli (Gepav) se
classificou para a final da cate-
goria super veteraníssima, após
empatar com o XI de Agosto
pelo placar de 1x1. O resultado
beneficiou o Gepav, que havia
realizado melhor campanha na
primeira fase. Osni abriu a con-
tagem para o Gepav aos 12 mi-
nutos do 2º tempo, com um tiro
rasteiro, da entrada da área. O
goleiro agostino Sandro ainda
chegou a tocar na bola, mas
não impediu que ela entrasse
no canto. Apesar de pressio-
nar o adversário durante toda a
partida, o XI de Agosto conse-
guiu seu gol somente nos a-
créscimos, com Marcos Pas-
tor, que aproveitou rebote den-
tro da pequena área.

FOTOGRAFIA DE CAMPEÃO

Gabriel Yuske, destaque no fut-
sal de base do Corinthians.

Esta fotografia, enviada pelo
professor Jenner de Jesus Al-
meida Tavares, o Jeninho, mos-
tra o jovem atleta Gabriel Yuske,
do Clube de Campo de Tatuí,
que sagrou-se campeão pau-
lista metropolitano de futsal na
categoria Sub-9, defendendo o
Corinthians. A conquista ocor-
reu dia 18 de outubro, em São
Paulo, e foi noticiada por esta
coluna esportiva.

Na decisão, o Corinthians
empatou em 2x2 com o Pal-
meiras e ficou com o título em
razão da vitória por 2x1 no pri-
meiro jogo das finais. O alvine-
gro realizou 21 jogos, venceu
18, empatou um e perdeu ape-
nas dois. O tatuiano, que joga
pelo “Timãozinho” há três anos,
desde a categoria Sub-7, ba-
lançou as redes oito vezes du-
rante o campeonato.

SEGUNDA ETAPA DA
COPA LIONS DE TÊNIS

APRESENTA VENCEDORES

No sábado (31), nas qua-
dras do condomínio “Bosques
do Junqueira”, em Tatuí, ocor-
reu a segunda etapa classifi-
catória da “2ª Copa Lions Clu-
be de Tênis”, organizada pela
Comissão de Esportes e Lazer
do clube de serviços, com o
apoio de Enos Moreira. Os ven-
cedores em cada categoria fo-
ram premiados com medalhas,
entregues por Mário Peixoto,
integrante da comissão espor-
tiva do Lions.

Na categoria “A”, Claudinho
Soares sagrou-se campeão na
disputa simples e Carlos Ga-

briel ficou com o segundo lu-
gar. Nesta mesma categoria,
Rodrigo e Claudinho venceram
a disputa em duplas. Tiago e
Carlos foram os vice-campe-
ões.

Na categoria “B”, o tenista
Marquinho ganhou a disputa
simples e João Carlos termi-
nou na segunda colocação. Na
mesma categoria, a dupla for-
mada por João Carlos e Adriano
foi campeã e Ionaldo e Mílton
Gropo encerraram a disputa
como vice-campeões. Acima,
fotos das premiações envia-
das pelo Lions Clube.

Campeões e vice-campeões em pose especial após a premiação.

Copa de Tênis movimentou quadras dos “Bosques do Junqueira”.

Tenistas foram contemplados com medalhas em duas categorias.


