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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima, retirada dos arquivos do historiador esportivo Cláudio Aldecir, foi clicada
em 1957, em um campo de terra batida, onde atualmente localiza-se a Vila Minghini, em Tatuí.
A imagem nos mostra o time do Unidos Esporte Clube, de grande tradição no futebol varzeano
municipal, momentos antes de mais uma peleja futebolística. Confira a escalação: em pé, da
esquerda para a direita, vemos Zé Brucutu, Pedro Rodrigues, Bugrinho, João Preto, Zé Roque,
Fubá e Dionísio de Abreu, que trabalhou como árbitro no jogo. Agachados, na mesma ordem,
aparecem Jacinto, Titã, Batista, Bolor e Baixinho. É uma recordação com 58 anos de saudades
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.

ATLETISMO TATUIANO
PREMIADO EM ITAPETININGA

No domingo (15), atletas de
Tatuí foram premiados na eta-
pa final do Circuito “Correr e
Caminhar Com Saúde”, em
Itapetininga, com percurso de
sete quilômetros. A prova foi
também comemorativa ao ani-
versário do Clube “XV de No-
vembro”, da vizinha cidade, que
completou 61 anos de ativida-
des.

A Equipe “Pé Vermeio/
Charbel” de Atletismo, dirigida
pelo técnico Eronides dos San-
tos, com o apoio da Secretaria
Municipal de Esportes, mar-
cou presença na corrida e teve
Felipe Augusto Ribeiro da Sil-
va como principal destaque.
Ele sagrou-se campeão na
categoria geral masculina.
Subiu ainda ao pódio, na 5ª
posição, o atleta Francisco Val-
demir Pereira Azevedo, o Cea-
rá. Ambos ganharam troféus.
Também pela “Pé Vermeio”, o
atleta Cléverson Stank foi o 6º
colocado e Flaviana Muniz cru-
zou a linha de chegada em 8º
lugar.

Correndo agora com apoio
da “Climm Corpo & Harmonia”,
sob a orientação técnica de
Caio Facella e Danilo Oliveira,
a atleta Maria de Lourdes Soa-
res Vieira, a Malu Soá, sagrou-
se vice-campeã na prova de
Itapetininga e trouxe mais um
troféu para sua coleção. No
sábado (14), Malu foi também
vice-campeã no “Circuito Co-
rujão de Corrida Noturna”, em
Botucatu, onde enfrentou per-
curso de dez quilômetros.

Fotos: Facebook/Eronides dos Santos/Felipe Augusto/Malu Soá

Felipe é campeão, e Ceará, à direita, termina prova em 5º lugar.

Equipe “Pé Vermeio” sempre pre-
sente nas corridas da região.

Malu Soá, vice-campeã na cor-
rida de Itapetininga.

O trio de medalhistas que representou Tatuí no campeonato.

JUDOCAS SE DESTACAM NO BRASILEIRO MASTER
No sábado (14), judocas da

Academia “Adriana Bento”, de
Tatuí participaram com desta-
que do “Campeonato Brasilei-
ro Master”, em São José dos
Campos. A academia trouxe
três medalhas, sendo duas de
ouro e uma de prata. Na cate-
goria “Master 3 Meio Leve”,
Luciana Brum Leite Teles se
sagrou campeã brasileira. O
mesmo resultado foi obtido por
Ana Cláudia Novaes Mendes
na categoria “Master 2 Leve”. E

a judoca Adriana Bento ficou
com o vice-campeonato brasi-

leiro na categoria “Master 2
Meio Pesado”.
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A categoria veteraníssima
da “15ª Copa Rádio Notícias de
Futebol Master”, promovida
pela Central de Tatuí, terá uma
final disputada entre times for-
mados na Associação Atlética
XI de Agosto. No domingo (15),
no Estádio “Dr. Gualter Nunes”,
a equipe da Sexta Master
garantiu vaga na decisão, após
empatar pelo placar de 1x1
com os Associados do Clube
de Campo. A Sexta Master
tinha vantagem do empate, em
razão da melhor campanha na
primeira fase do certame. Mas
quem saiu na frente foi o time
dos Associados, através de
Reinaldo, no primeiro minuto
de jogo, após boa troca de pas-
ses no campo de ataque. A
equipe da casa empatou aos
13 minutos, com um chute da

COPA RÁDIO TERÁ FINAL AGOSTINA
NA CATEGORIA VETERANÍSSIMA

Foto: Luiz Carlos Teixeira

Sexta Master fará “final caseira” na categoria veteraníssima.

intermediária do meio campis-
ta Ivan. Apesar das chances
criadas pelas duas equipes,
sobretudo no segundo tempo,
o placar não se alterou.

Na decisão, agendada para
dia 6 de dezembro, no Estádio
do Clube de Campo, a Sexta
Master irá enfrentar o XI de A-
gosto. Não há vantagem para
nenhum time. Se a partida ter-
minar empatada no tempo nor-
mal, o campeão será conheci-
do na disputa de penalidades.
As duas equipes já se enfren-
taram em uma final de “Copa
Rádio Notícias”. Na ocasião, o
XI ficou com o título, após apli-
car “sonora” goleada por 9x1.
Jogadores e dirigentes da Sex-
ta Master garantem que desta
vez a história será outra e ten-
tarão superar o XI de Agosto,

atual campeão desta catego-
ria.

Última semifinal
Neste domingo (22), às

9h30, no Estádio “J.R. do A-
maral Lincoln”, do São Martinho,
ocorre o último jogo das semifi-
nais da “Copa Rádio Notícias”,
válido pela categoria super ve-
teraníssima. São Martinho x
Sexta Master se enfrentam para
saber quem será adversário do
Gepav na final. O São Martinho,
com melhor campanha na pri-
meira fase, necessita somente
do empate para se qualificar. A
Sexta Master precisa vencer
por qualquer resultado. O jogo
tem entrada gratuita ao público
e deverá ser transmitido ao vivo
pela equipe esportiva da Rádio
Notícias AM, sintonizada em
1530 kHz.

No sábado (14), a equipe
do Áz de Ouro, de Tatuí, con-
quistou o título do “Campeona-
to de Veteranos de Boituva”,
organizado pela AD Boituva,
em parceria com a Secretaria
Municipal de Esportes da vizi-
nha cidade. A decisão foi dis-
putada no Estádio “Antonio
Pereira Gamito”, o conhecido
“Gamitão”, contra o Indepen-
dente de Iperó.

No tempo regulamentar, o
jogo terminou empatado pelo
placar de 1x1. Isaque balan-
çou a rede para o Áz de Ouro e
Zamorano igualou para o Inde-
pendente. O campeão foi defi-
nido na disputa de pênaltis e a
equipe tatuiana venceu por 4x1.
Durante a competição, o Áz de
Ouro somou cinco vitórias, um
empate e uma derrota. Assina-
lou dez gols e sofreu cinco.
Vagnão, do time tatuiano, foi o
goleiro menos vazado.

Na decisão, o Áz de Ouro,
dirigido pelo técnico Joacir e o
auxiliar Mônica, utilizou os se-
guintes atletas: Vagnão, Mar-
cos, Isaque, Clayton, Dino,
Baianinho, Ilde, Duzinho, Pa-
tão, Ney Turri, Miquita, Mar-
quinho da Santa Casa, Chini-
nha, Xuxa, Gaúcho, Rosendo,
Cachaço, Adriano, Jeninho e
Sandro. O massagista foi Mi-
caca. (Com informações do
site Lance Esportivo de Boi-
tuva)

ÁZ DE OURO VENCE CAMPEONATO
VETERANO DE FUTEBOL

Foto: Reprodução Facebook/Claudiney Turri

Equipe tatuiana comemora o título em Boituva.

LATERAL TATUIANO DESPERTA
INTERESSE DE GRANDES CLUBES

Foto: Site Oficial da Ponte Preta

Rodinei é um dos destaques da
Ponte Preta no Brasileirão.

O lateral direito tatuiano Ro-
dinei, 23 anos, que atualmente
veste a camisa da Ponte Preta
de Campinas, emprestado até
o final do ano, está “na mira” de
outros grandes clubes do fute-
bol nacional para a temporada
2016. Informações publicadas
em sites noticiosos e esporti-
vos na semana passada dão
conta de que o Grêmio de Por-
to Alegre, virtualmente classifi-
cado para a “Taça Libertado-
res” do próximo ano, é um dos
principais interessados no fu-
tebol de Rodinei e já estaria em
negociações avançadas com
os empresários que detém os
direitos econômicos do lateral
tatuiano.

Uma das notícias diz que
Rodinei já teria inclusive acor-
do verbal com o clube gaúcho
e aguarda o término do Cam-
peonato Brasileiro para assi-
nar contrato. O lateral, porém,
despista e se mantém focado
na Ponte Preta, que ainda tem
mais três jogos a disputar no
“Brasileirão”. Rodinei foi titular

em 33 das 35 partidas realiza-
das pela equipe campineira.

Antes de jogar pela Ponte
Preta, Rodinei passou por duas
equipes de Santa Catarina (A-
vaí e Marcílio Dias) e duas de
São Paulo (Corinthians e Pena-
polense). No Corinthians, che-
gou a integrar o primeiro grupo
de atletas convocados pelo téc-
nico Tite para disputar o “Mun-
dial de Clubes” em 2012. Ele
começou a jogar futebol nas
equipes de base de Tatuí.
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