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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada dos arquivos de Hélio e Alzira Lo-
retti, foi registrada em 1958, e mostra a equipe de basquete do
XI de Agosto, que representou a cidade de Tatuí nos “Jogos A-
bertos do Interior”, disputados em Piracicaba naquela tempora-
da. Nesta imagem, não sabemos somente quem é o segundo
jogador agachado, da esquerda para a direita. Se você o conhece,
por favor, nos informe, e ajude a completar o elenco. Vamos à es-
calação: em pé, da esquerda para a direita, aparecem Joaquim
Xanxã, Hélio Loretti, Germano, Amílcar Loretti (Zizi) e Zuca. Aga-
chados, nesta mesma ordem, vemos Simeão Orsi, o jogador não
identificado, Admário de Lima e Clóvis Justino. Uma saudosa
recordação de 57 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 se-
rão devolvidas aos proprietários. Desde já, agradecemos a cola-
boração dos leitores.

No domingo (8), no Estádio
“Menotti de Campos”, a equipe
do Santa Cruz Futebol Clube clas-
sificou-se para disputar a fina-
líssima da categoria veterana da
“15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí, após
derrotar o São Martinho pelo pla-
car de 1x0, gol de Pelezinho.

O tento foi assinalado aos 29
minutos do 2º tempo. Pelezinho
dividiu a bola com o goleiro, após
receber lançamento do meio
campo, e mandou para o fundo
da rede. Atletas do São Martinho
chegaram a reclamar falta no
goleiro, mas a arbitragem consi-
derou o lance legal.

O Santa Cruz decide a cate-
goria veterana contra o Gert
Sindmetal, atual tetracampeão,
no próximo dia 29 de novembro.
A partida deverá ocorrer no Está-
dio “Itatibão”, do Clube de Cam-
po, e não haverá vantagem para
nenhuma equipe. Se o jogo ter-
minar empatado no tempo nor-
mal, o campeão será conhecido
na disputa de pênaltis.

Neste domingo (15), às 9h30,
no Estádio “Dr. Gualter Nunes”,
do XI de Agosto, as semifinais da
“Copa Rádio Notícias” prosse-
guem, com a partida entre Sexta
Master x Associados do Clube
de Campo, válida pela categoria
veteraníssima. O vencedor será
adversário do XI de Agosto na
decisão, prevista para dia 6 de
dezembro.

Em razão da melhor campa-
nha na primeira fase da compe-
tição, a Sexta Master joga pelo
empate para se classificar. O

Classificado na Categoria Veterana:

SANTA CRUZ DECIDE TÍTULO
NA COPA RÁDIO NOTÍCIAS

Foto: Luiz Carlos Teixeira

“Dragão da Colina Santa” disputará final no dia 29 de novembro.

time dos Associados precisa da
vitória por qualquer resultado. O
jogo tem entrada gratuita ao pú-
blico e deverá ser transmitido ao
vivo pela equipe esportiva da
Rádio Notícias AM, sintonizada
em 1530 kHz.

Esportistas serão
homenageados

A organização da “Copa Rá-
dio Notícias” divulgou esta se-
mana os nomes dos seis home-
nageados durante as finais do

campeonato, nos dias 29 de no-
vembro e 6 e 13 de dezembro. Os
esportistas receberão placas,
em razão dos relevantes servi-
ços prestados ao esporte e ao
futebol tatuiano. São eles: Paulo
Cresciulo (Paulo Cabeção), Adib
Millen (Taliba), Hélio Vieira de
Campos (Hélio Guaraná), Láza-
ro de Lima (Lazinho Conde), Jo-
sé Maria Bueno de Camargo (Zé
Maria Saúva) e Luís Machado
Lourenço (Abud).

Dois atletas de Tatuí, que trei-
nam na Academia “Arnon Gym” e
recebem orientações do técnico
João Arnon, o Nonô, trouxeram
medalhas do “Campeonato
Paulista de Jiu-Jitsu”, realizado
dias 7 e 8 de novembro, no mu-
nicípio de Barueri, com organi-
zação da Federação Paulista de

ATLETAS TRAZEM PRATA E BRONZE
NO PAULISTA DE JIU-JITSU

Foto: João Arnon/Academia Arnon Gym

O técnico João Arnon ladeado por Érica e Anderson, medalhistas no
Campeonato Paulista.

Jiu-Jitsu (FPJJ).
Na categoria masculina

super pesado adulto, para atle-
tas de faixa azul, Anderson
Rodrigues da Silva, o Pezão,
conquistou medalha de prata e
sagrou-se vice-campeão pau-
lista. E na categoria feminina
meio pesado adulto, também pa-
ra os atletas de faixa azul, Érica
Suelen Machado ficou com a me-
dalha de bronze.

No período de 20 a 22 de no-
vembro, Tatuí irá sediar a fase
regional do “Campeonato Esta-
dual de Futebol Para Menores”,
organizado pela Delegacia de
Esportes de Sorocaba e Secre-
taria Municipal de Esportes. A
competição será disputada nas
categorias fraldinha, dentinho,
dente de leite e dentão. Os cam-
peões de cada categoria dispu-
tarão a final estadual, entre os
dias 13 a 22 de dezembro, nos
municípios de Dracena (fraldi-
nha e dentinho), Caraguatatuba
(dente de leite) e Promissão
(dentão).

Estão inscritos para a fase
regional as cidades de Tatuí, Boi-
tuva, Tietê, Itu, São Miguel Arcan-
jo, Avaré, Itaí, Iaras, Angatuba,
Itapeva, Apiaí e Alumínio. As se-
leções de Tatuí participam das
categorias fraldinha, dentinho e
dente de leite e todos os jogos
serão disputados nos Estádios
“Dr. Gualter Nunes”, do XI de A-
gosto, e “Itatibão”, do Clube de
Campo de Tatuí.

As três seleções tatuianas
estreiam na sexta-feira (20), a
partir das 8h30, no Estádio do
Clube de Campo, contra os Me-
ninos de Tietê. Se vencerem, irão
enfrentar no sábado (21), no
mesmo horário e local, os times
de Itaí (fraldinha), Iaras (denti-
nho) e Avaré (dente de leite), em
busca de vagas na final. As par-
tidas decisivas estão agendadas
para domingo (22), a partir das
10 horas, no Estádio do Clube
de Campo (fraldinha e dentinho)
e XI de Agosto (dente de leite e
dentão).

TATUÍ SEDIA
FASE REGIONAL

DO FUTEBOL
PARA MENORES

Dia 31 de outubro, equipes
de futsal do Clube de Campo de
Tatuí conquistaram dois títulos
da “2ª Copa Interclubes”, em Ita-
petininga, nas categorias Sub-9
e Sub-10. Os times são dirigidos
pelo técnico Jenner de Jesus Al-
meida Tavares, o Jeninho. As
finais aconteceram no ginásio
de esportes do Sesi na vizinha
cidade.

O time da categoria Sub-9
derrotou o CAAS de Sorocaba no
jogo decisivo. Os tatuianos ven-
ceram por 7x6 na cobrança de
penalidades, após empate em
2x2 no tempo regulamentar.
João Pedro marcou os dois gols
do Clube de Campo.

O time da categoria Sub-10
também derrotou o CAAS de So-
rocaba na decisão. A vitória veio
igualmente na disputa de pê-
naltis, por 3x2, após empate em
2x2 no tempo normal. Os gols do
Clube foram marcados por João
Pedro e Ricardinho. Samuel, do
Clube, foi eleito melhor goleiro
da categoria.

Vale lembrar que essa equi-
pe do Clube de Campo conta no
elenco com Gabriel Yuske, que
sagrou-se campeão paulista
metropolitano de futsal no dia 18

CLUBE DE CAMPO GANHA DOIS TÍTULOS
NA COPA INTERCLUBES DE FUTSAL
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Time Sub-14 do Clube de Campo vence a Copa TVI.

de outubro, defendendo o Co-
rinthians. E o mesmo time ficou
com a 3ª posição no tradicional
“Cruzeirinho”, em Sorocaba, de-
pois de vencer o Desportivo So-
rocaba por 3x0 no último domin-
go, dia 8, gols de João Pedro (2)
e João Vítor.

Campeão na Copa TVI
Dia 7 de novembro, a equipe

Sub-14 de futsal do Clube de
Campo sagrou-se campeã da
“Copa TVI”, também disputada
em Itapetininga. Na decisão, os
tatuianos derrotaram o D-Rac
de Itapetininga nos pênaltis,
após empate por 3x3 no tempo
normal, gols de Murilo (2) e Viti-

nho.
Nesta mesma competição,

o time Sub-16 do Clube de Cam-
po ficou com o vice-campeonato
e teve Erick como melhor goleiro
da categoria. O time Sub-12 foi o
3º colocado e teve João Vítor co-
mo artilheiro, com dez gols. E o
time Sub-10 terminou a disputa
em 4º lugar.

XI de Agosto vice-campeão
Mais uma equipe de Tatuí se

destacou na “2ª Copa Interclubes
de Futsal”. O XI de Agosto foi vice-
campeão na categoria Sub-14.
No jogo decisivo, os agostinos
foram derrotados pelo D-Rac de
Itapetininga por 1x0.

No sábado (7), a Equipe “Pé
Vermeio/Charbel” de Atletismo
de Tatuí, dirigida pelo técnico E-
ronides dos Santos, com apoio
da Secretaria Municipal de Es-
portes, participou da “1ª Corrida
e Caminhada Ápice”, realizada
no período da noite, no Parque
das Águas, em Sorocaba.

Na disputa do percurso de
onze quilômetros, a atleta Maria
de Lourdes Soares Vieira, a Malu
Soá, cruzou a linha de chegada
em 3º lugar na categoria femini-
na geral, e trouxe mais um troféu
para sua galeria.

 A Equipe “Pé Vermeio” tam-
bém foi representada pelos atle-
tas Alleson David de Almeida e
Ive Mariana Camargo Belás, que
finalizaram o percurso, mas não
subiram ao pódio.

Corrida de Aparecidinha
No domingo (8), atletas ta-

tuianas participaram da “10ª Cor-
rida do Bairro Aparecidinha”, tam-
bém na cidade de Sorocaba. Os
destaques foram Maria de Lour-
des Soares Vieira, a Malu Soá, 3ª
colocada na categoria feminina
geral, com percurso de dez qui-
lômetros, e Leila Preste Fonse-
ca, 3ª colocada na categoria fe-
minina geral, com percurso de
cinco quilômetros. Ambas rece-
beram troféus.

ATLETA PREMIADA EM PROVA NOTURNA DE SOROCABA
Fotos: Eronides dos Santos

Técnico Eronides dos Santos e os atletas da “Pé Vermeio” na corrida
“Ápice”.

Leila e Malu na corrida “Apare-
cidinha”.

JUDÔ TATUIANO VENCE
CAMPEONATO KODOKAN
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No último fim de semana, a
equipe da Academia “Judô Pi-
res” de Tatuí, dirigida por Bruno
Santi, Marcos Pires e Lucila Luz,
conquistou o título do “Torneio
Aberto Kodokan de Judô”, em
Itapetininga.

Esta equipe é composta por
alunos do Clube de Campo de
Tatuí e Secretaria Municipal de
Esportes. Os atletas da “Judô Pi-
res” somaram 139 pontos e ga-
nharam 55 medalhas, sendo 16
de ouro, 10 de prata e 29 de bron-
ze.

Bruno Santi agradece a to-

Atletas da Academia “Judô Pires” ganharam 55 medalhas.

dos que colaboraram, de forma
direta ou indireta, para mais esta
vitória, e em especial ao secretá-
rio de esportes, Miguel Lopes
Cardoso Júnior, e ao diretor Na-
talino Pedreschi Júnior, pelo a-
poio à equipe e fornecimento de
condução.

Academia em 4º lugar
A Academia de Judô “Adriana

Bento” de Tatuí também desta-
cou-se no “Torneio Kodokan”.
Os atletas terminaram a disputa
em 4º lugar, com 61 pontos e 19
medalhas, sendo 7 de ouro, 7 de
prata e 5 de bronze.

No sábado (7), a equipe fe-
minina de voleibol adaptado de
Tatuí, orientada pela professora
Rosa Maria, sagrou-se vice-cam-
peã na categoria 60 anos na
competição promovida pela Liga
de Voleibol de Sorocaba e Re-
gião (LVSR).

No quadrangular final, a se-
leção de Tatuí, que recebe apoio

VOLEIBOL É VICE-CAMPEÃO
NA LIGA DE SOROCABA

Foto: Facebook/Rosa Maria

Grupo de Tatuí comemora o vice-campeonato.

do Fundo Social de Solidarieda-
de e Secretaria de Esportes, der-
rotou os times de Cerquilho e
Santana do Parnaíba e perdeu
apenas para Sorocaba, campeã
da categoria. A equipe é forma-
da pelas jogadoras Docelina,
Isabel, Ana, Florinda, Yaê, Bene,
Edinéia, Lúcia, Catarina, Eloísa
e Maria Helena.

ENCONTRO DE
CORINTIANOS

EM TATUÍ
Dia 12 de dezembro, a partir

das 12 horas, no Bangalô, na
Rua Júlia de Melo Machado, nº
475, no Parque Industrial, ocor-
re o “1º Encontro de Corintianos
de Tatuí”, organizado por Mauri
Gonçalves (Gui) e José Roberto
Amaral.

O encontro será abrilhantado
com as presenças dos ex-joga-
dores Biro Biro e Dinei. O primei-
ro fez parte da geração dos anos
80, e o segundo atuou no “Ti-
mão” nos anos 90.

A animação do encontro es-
tará a cargo do grupo “Pagode
da Real”. Haverá também sor-
teio de brindes e camisas do Co-
rinthians e petiscos à vontade
para os participantes. Maiores
informações sobre ingressos e
o encontro podem ser obtidas
através dos fones: (15) 99622-
5656 (Gui) e 99827-9181 (Ro-
berto Amaral).
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