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ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

A fotografia acima foi clicada em março de 1993, durante
a disputa da fase final do “Campeonato Municipal de Futsal”,
na extinta quadrinha, ao lado do Conservatório de Tatuí. Por
sinal, um espaço que traz muita saudade, sempre lotado em
todas as competições esportivas ali realizadas. A imagem
mostra a forte equipe da Rontan, que disputou o título daquela
temporada. A escalação é a seguinte: em pé, da esquerda pa-
ra a direita, estão Mauro, Edsel, Marcelo Orsi, Godoy e Fábio.
Agachados, na mesma ordem, vemos Gentil, Helinho e Bata-
ta. Você se lembra? É uma lembrança com mais de 22 anos
de história 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 utiliza-
ção, as fotos serão devolvidas aos proprietários. Desde já, a-
gradecemos a colaboração dos leitores.

No domingo (22), no Está-
dio “J.R. do Amaral Lincoln”, a
equipe do Esporte Clube São
Martinho garantiu a última vaga
para as finais da “15ª Copa Rá-
dio Notícias de Futebol Master”,
realizada pela Central de Rá-
dio de Tatuí, após derrotar a
Sexta Master pelo placar de
3x0, em partida válida pela ca-
tegoria super veteraníssima. Na
decisão do campeonato, o co-
nhecido “Leão do Sul” irá en-
frentar o Gepav.

O primeiro gol do São Mar-
tinho foi assinalado por Tutu,
aos 11 minutos da etapa inici-
al. Oito minutos depois, Nico
Zaratin ampliou a vantagem da
equipe da casa, que necessi-
tava somente do empate para
se classificar. O mesmo Nico
Zaratin fechou a contagem aos
9 minutos do 2º tempo. Apesar
de lutar até o fim, a Sexta Mas-
ter não conseguiu balançar a
rede e despediu-se da compe-
tição.

O São Martinho chega à
decisão com 100% de aprovei-
tamento. A equipe venceu to-
dos os jogos, tem o melhor
ataque, ao lado do Gepav, com
vinte tentos, e um dos artilhei-
ros da categoria, Geraldinho,
que balançou a rede sete ve-
zes. O Gepav, por outro lado,
tem Osni no elenco, também
com sete gols.

Partidas decisivas
A partir deste domingo (29),

começam as finais da “Copa
Rádio Notícias”, com jogos rea-
lizados no Estádio “Itatibão”,
do Clube de Campo. A primeira
final será disputada na catego-
ria veterana, entre Gert Sindme-
tal x Santa Cruz. Não existe
vantagem para nenhum time
nesta fase do campeonato. Se
o jogo terminar empatado no
tempo normal, o título será de-
finido na cobrança de pênaltis.
As finais, com entrada gratui-
ta, deverão ser transmitidas ao
vivo pela equipe esportiva da
Rádio Notícias AM, sintoniza-
da em 1530 kHz.

SÃO MARTINHO GARANTE ÚLTIMA VAGA
NAS FINAIS DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS
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São Martinho está na decisão da categoria super veteraníssima.

No domingo (22), nas qua-
dras da Associação Atlética XI
de Agosto, em Tatuí, foram
disputadas as partidas finais
em três categorias da “2ª Copa
Lions Clube de Tênis”, organi-
zada pela Comissão de Espor-
tes e Lazer do clube de servi-
ços.

Na categoria “Simples A”,
Carlos Gabriel da Luz foi o
campeão e Cláudio José Soa-
res ficou com o vice-campeo-
nato. Na categoria “Simples

COPA LIONS DE TÊNIS
REALIZA FINAIS NO XI DE AGOSTO

B”, o tenista Márcio Rosa Filho
venceu a disputa e Marco An-
tonio de Almeida terminou em
2º lugar.

Na categoria “Duplas A”,
Carlos Gabriel da Luz e Thiago
Melo sagraram-se campeões

e os tenistas Cláudio José Soa-
res e Rodrigo Melo ficaram com
a 2ª posição. Ainda esta sema-
na, estava programada a deci-
são da categoria “Duplas B”.
Veja nas fotos acima momen-
tos da premiação.

Estadual de Futebol de Menores:

SELEÇÕES DE TATUÍ CONQUISTAM
TÍTULOS NA FASE REGIONAL

Foto: Facebook/Antonio Carlos Dias

No domingo (22), no Está-
dio “Itatibão”, do Clube de Cam-
po, as equipes Sub-11 (fraldi-
nha) e Sub-13 (dentinho) de
Tatuí conquistaram o título da
fase regional do “Campeonato
Estadual de Futebol Para Me-
nores” e se classificaram para
a final estadual das duas cate-
gorias, que ocorrerá no período
de 13 a 22 de dezembro, no
município de Dracena.

A equipe Sub-11 iniciou a
disputa com vitória sobre Tietê
por 2x0. Em seguida, na semi-
final, derrotou Itaí por 3x0, e na
decisão, ganhou de Itapeva por
2x1. A equipe Sub-13 também
venceu Tietê no primeiro jogo,
pela contagem de 2x0. Na
sequência, na semifinal, pas-
sou por Iaras, com “sonora”
goleada por 5x0, e na disputa
do título, derrotou São Miguel
Arcanjo por 1x0.

Seleção Sub-11 de Tatuí disputará final estadual em Dracena.

A equipe Sub-15 (dente de
leite) de Tatuí também partici-
pou desta disputa, mas foi des-
classificada no primeiro jogo,
após perder para Tietê por 4x1.
A campeã da categoria dente
de leite foi a seleção de Apiaí,
que disputa a final estadual em
Caraguatatuba. Na categoria
Sub-17 (dentão), que não teve
a participação de Tatuí, a sele-
ção campeã foi Boituva, que jo-
ga a final estadual em Promis-
são.

Selecionados de doze ci-
dades participaram da fase re-
gional. Esta etapa do campeo-
nato foi organizada pela Dele-
gacia Regional de Esportes de
Sorocaba, com apoio da Ins-
petoria de Esportes de Tatuí.
Além do Clube de Campo, fo-
ram disputadas partidas tam-
bém no Estádio “Dr. Gualter
Nunes”, do XI de Agosto.

No domingo (22), a Acade-
mia de Judô “Adriana Bento”,
de Tatuí, sagrou-se campeã do
“2º Torneio Cidade de Apiaí de
Judô”, que reuniu seleciona-
dos de diversos municípios da
região e foi coordenado pela

ACADEMIA TATUIANA É
CAMPEÃ NO JUDÔ EM APIAÍ
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Judocas comemoram a conquista em Apiaí.

Federação Paulista de Judô
(FPJ).

A Academia “Adriana Ben-
to” somou 136 pontos e seus
judocas conquistaram 36 me-
dalhas, sendo 18 de ouro, 14
de prata e quatro de bronze.

Neste sábado (28), a partir
das 8h30, no Estádio do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Tatuí,
começa a disputa da fase final
da “3ª Copa Craques do Futu-
ro”, competição que reúne equi-
pes da cidade e região, em
quatro categorias: Sub-11, Sub-
13, Sub-15 e Sub-17.

O campeonato é organiza-
do pela Secretaria Municipal
de Esportes, nas séries “ouro”
e “prata”. Neste sábado, acon-
tecem as partidas decisivas da
série prata, entre Santa Rita x
São Martinho (Sub-11), Santa
Rita x Setul/Cerquilho (Sub-
13), XI de Agosto x Prefeitura
de Itapeva (Sub-15) e Prefeitu-
ra de Boituva x Secet/Perei-

COPA “CRAQUES DO FUTURO”
INICIA DECISÕES NESTE SÁBADO

ras.
No sábado seguinte, dia 5,

no mesmo horário, no Estádio
“Itatibão”, do Clube de Campo,
ocorrem as finais da série ouro,
envolvendo Clube de Campo x
Secet/Pereiras (Sub-11), XI de
Agosto x CT D-rac/Itapetininga
(Sub-13), Bom de Bola x CT D-
Rac Azul/Itapetininga (Sub-15)
e Bom de Bola x Prefeitura de
Itapeva (Sub-17). Todas as par-
tidas têm entrada gratuita ao
público.

EQUIPE DE ATLETISMO SE
DESTACA EM LARANJAL PAULISTA
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No domingo (22), a Equipe
“Pé Vermeio” de Atletismo de
Tatuí, dirigida pelo professor
Eronides dos Santos, com o
apoio da Secretaria Municipal
de Esportes, destacou-se na
“2ª Corrida Bem Estar”, reali-
zada em Laranjal Paulista, com
percursos de cinco e dez quilô-
metros. A prova foi disputada
por atletas de toda a região e
teve largada e chegada defron-
te à Academia “Spazio Bem
Estar”.

Os tatuianos trouxeram
duas medalhas de ouro e uma
medalha de prata, além de tro-
féus. Na categoria masculina
geral, com percurso de cinco
quilômetros, Felipe Augusto
Ribeiro da Silva cruzou a linha
de chegada em 1º lugar e Clé-
verson Stank chegou logo em
seguida, na 2ª posição. A du-
pla de Tatuí subiu junta ao pó-

Felipe, ao centro, e Cléverson, à esquerda, dobradinha tatuiana no
pódio em Laranjal.

O técnico Eronides participou
da prova de dez quilômetros e
ganhou medalha de ouro.

dio. Na categoria masculina,
para atletas de 50 a 59 anos,
com percurso de dez quilôme-
tros, Eronides dos Santos ven-
ceu a disputa e ocupou o lugar
mais alto do pódio.

ATLETA DE TATUÍ VENCE
“CORRIDA DO ALVINEGRO”

No domingo (22), a atleta
Maria de Lourdes Soares Vieira,
a Malu Soá, de Tatuí, acres-
centou mais um troféu à sua
galeria. Correndo pela clínica
“Climm”, com orientação téc-
nica de Caio Facela e Danilo
Oliveira, ela venceu a “3ª Corri-
da do Alvinegro”, disputada em
Piracicaba. Malu competiu na
categoria feminina geral e en-
frentou um percurso de quinze
quilômetros.

A largada ocorreu no Está-
dio “Barão de Serra Negra”, do
Esporte Clube XV de Pira-
cicaba, organizador da prova,
juntamente com a “Chelso
Sports” e a Prefeitura Munici-
pal daquela cidade. Os atletas
seguiram pela Avenida Inde-
pendência até a Escola de Agri-

cultura “Luiz de Queiroz” – e
retornaram ao estádio pelo
mesmo trajeto. Malu comple-
tou a prova com o tempo de u-
ma hora, onze minutos e um
segundo.
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A atleta de Tatuí novamente no
alto do pódio.

DIVULGUE SUA
MODALIDADE
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