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Em homenagem ao técnico “Zé Carlos do XI”, falecido esta semana, vamos publicar esta
foto de junho de 1992, de nossos arquivos. Ela foi registrada no Estádio “Dr. Gualter Nunes”,
do XI de Agosto. Na ocasião, estivemos ali para escrever uma matéria sobre as equipes do fu-
tebol de base do XI e fomos recebidos pelo então treinador, que nos apresentou a garotada que
treinava no local e se preparava para disputar um jogo contra o selecionado de Cerquilho. O
técnico aparece à direita dos jogadores, que fizeram pose com a bola nos pés. Será que algum
leitor não aparece na imagem, treinando sob a orientação do Zé Carlos, ou reconheceu algum
amigo futebolista? E o tempo passa, lá se vão mais de 23 anos...

GEPAV E XI DE AGOSTO DISPUTAM VAGA
NA DECISÃO DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS
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Gepav precisa do empate para disputar o título da Copa Rádio.

Neste domingo (1º), a partir
das 9h30, no Estádio do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Gepav
e XI de Agosto decidem uma
vaga na decisão da categoria
super veteraníssima da “15ª
Copa Rádio Notícias de Fute-
bol Master”, promovida pela
Central de Rádio de Tatuí. As
equipes reeditam a finalíssima
do ano passado, quando o jogo
terminou empatado no tempo
regulamentar e o Gepav sa-
grou-se campeão na disputa
de penalidades. Se o resultado
de empate se repetir neste
domingo, o Gepav se classifi-
ca, pois realizou melhor cam-
panha na primeira fase da com-
petição. O XI precisa vencer a
partida por qualquer placar para
avançar. O jogo tem entrada
gratuita ao público e deverá ser
transmitido pela equipe espor-
tiva da Rádio Notícias AM, sin-
tonizada em 1530 kHz.

As semifinais da “Copa Rá-
dio Notícias” prosseguem até
dia 22 de novembro. Nos dias
29 de novembro e 6 e 13 de
dezembro, ocorrem as deci-
sões, respectivamente nas ca-
tegorias veterana, veteraníssi-
ma e super veteraníssima. Os
demais jogos são estes: San-
ta Cruz x São Martinho (Dia 8
de novembro – Categoria Vete-
rana – Estádio “Menotti de
Campos” – Santa Cruz joga
pelo empate), Sexta Master x
Associados do Clube (Dia 15
de novembro – Categoria Ve-
teraníssima – Estádio “Dr.
Gualter Nunes” – Sexta Master
joga pelo empate), São Marti-
nho x Sexta Master (Dia 22 de
novembro – Categoria Super
Veteraníssima – Estádio “J.R.
do Amaral Lincoln” – São Mar-
tinho joga pelo empate).

XI classificado na
categoria veteraníssima

No domingo (25), no Está-
dio “Dr. Gualter Nunes”, a equi-
pe do XI de Agosto garantiu
vaga na decisão da categoria
veteraníssima da “Copa Rádio
Notícias”, após derrotar a Lau-
rindense pelo placar de 4x1.
Os gols agostinos foram assi-
nalados por Fumaça (2), Mar-
quinho Farmacêutico e Vagui-
nho. O atacante Elsio marcou
o único tento da Laurindense.
O XI de Agosto é o atual cam-
peão desta categoria e tentará
manter a hegemonia de títulos
conquistados nas últimas tem-
poradas.

O placar “elástico” alcan-
çado nas semifinais, porém,
não reflete o panorama do jogo.
A equipe da Laurindense che-
gou a empatar a partida e este-
ve melhor em campo em vários
momentos, especialmente no
segundo tempo, quando a-
meaçou a classificação do XI
de Agosto. O time agostino so-
mente marcou seus últimos
dois gols nos dez minutos fi-
nais, através de contra-ataques,
após enfrentar dificuldades pa-
ra sustentar a vantagem de
2x1. Terá de melhorar para ven-
cer Sexta Master ou Associa-
dos do Clube, que se enfrenta-
rão na outra semifinal da cate-
goria veteraníssima.

Para o XI de Agosto, somente a vitória interessa neste domingo.

ACADEMIAS DE TATUÍ DESTACAM-SE
EM TORNEIO REGIONAL DE JUDÔ
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Atletas da Academia “Judô Pires” comemoram a conquista.

Judocas da Academia “Adriana Bento” são vice-campeões em Paranapanema.

Duas academias de Tatuí
se destacaram na disputa do
“1º Torneio de Judô de Parana-
panema”, realizado no domin-
go (25), com a presença de e-
quipes de 18 cidades. A com-
petição foi organizada pelo Pa-
ranapanema Judô Clube, em
parceria com a Secretaria de

Esportes daquela localidade e
a Federação Paulista de Judô.
Aproximadamente 500 atletas
disputaram o campeonato em
várias categorias.

A Academia “Judô Pires”
de Tatuí, comandada por Bru-
no Santi, Marcos Pires e Lucila
Luz, sagrou-se campeã geral
do torneio, com 158 pontos.
Seus atletas conquistaram 21
medalhas de ouro, 13 meda-
lhas de prata e 14 medalhas de
bronze. O segundo lugar tam-
bém ficou com Tatuí, através
da Academia “Adriana Bento”,
que somou 141 pontos e trou-
xe 20 medalhas de ouro, 11
medalhas de prata e oito me-
dalhas de bronze.

Vida dedicada ao futebol agostino:

FALECE O TÉCNICO
“ZÉ CARLOS DO XI”

Na terça-feira
(27), faleceu em Ta-
tuí, aos 85 anos,
José Carlos Alves
de Souza, o técni-
co “Zé Carlos do XI”,
respeitado e queri-
do nos meios es-
portivos da cidade.
Sempre ligado ao
esporte local, espe-
cialmente ao fute-
bol, o extinto traba-
lhou durante 52 a-
nos com as equi-
pes de base da As-
sociação Atlética XI
de Agosto. Ali trei-
nou e formou atletas e cida-
dãos de várias gerações. Entre
os futebolistas com mais de
trinta anos de idade, é difícil
encontrar alguém que não te-
nha sido treinado e orientado
pelo “Zé Carlos do XI”. Onzista
convicto, o treinador demons-
trava a paixão pelo clube até
nas cores da residência, pinta-
da em vermelho e preto.

Na noite de 5 de dezembro
de 2013, já aposentado das
atividades esportivas, Zé Carlos
recebeu, durante sessão sole-
ne na Câmara Municipal, o títu-
lo de “Cidadão Emérito de Ta-
tuí”, proposto pelo vereador An-
dré Marques. Naquela data,
esportistas de todas as ida-
des, amigos e familiares de Zé
Carlos mostraram seu carinho
e admiração pelo treinador, na
época com 83 anos. Um telão
exibiu imagens de diversas e-
quipes dirigidas por ele ao lon-
go dos anos, além de depoi-
mentos de atletas que treina-
ram sob seu comando, como,
por exemplo, Adhemar Camar-

go, que começou no XI, onde
era conhecido como “Kitão”, e
chegou ao futebol europeu. A-
lém do título, Zé Carlos ganhou
ainda flores e um “kit” esportivo
do XI de Agosto.

Depois da solenidade no
Legislativo, o treinador foi con-
duzido à Associação Atlética
XI de Agosto, onde houve  des-
cerramento de uma placa, com
sua foto, denominando uma á-
rea do clube como “Espaço de
Convivência José Carlos de
Souza – Zé Carlos do XI”. Esta
placa contém os dizeres: “Re-
conhecimento e gratidão da
Família XI de Agosto pelos mais
de 50 anos de dedicação e
conquistas”. Em vida, Zé Carlos
recebeu ainda outras homena-
gens. Seu corpo foi sepultado
na manhã da quarta-feira (28),
no Cemitério “Cristo Rei”, na
Avenida das Mangueiras. Seu
falecimento deixa o esporte ta-
tuiano de luto e traz saudades
para todos que o conheceram
e treinaram com ele nas equi-
pes agostinas.

ATLETAS PREMIADOS
EM ITAPETININGA

No domingo (25), a Equipe
“Pé Vermeio/Charbel” de Tatuí,
dirigida pelo técnico Eronides
dos Santos,  marcou presença
na 7ª etapa do “Circuito Correr
e Caminhar Com Saúde”, dis-
putada na vizinha cidade de I-
tapetininga. A prova, com per-
curso de sete quilômetros, o-
correu no Clube de Campo “Ve-
nâncio Ayres”.

O principal destaque entre

os atletas tatuianos ficou com
Francisco Valdemir Pereira A-
zevedo, o Ceará, que terminou
a corrida como vice-campeão
na categoria geral masculina e
ganhou um troféu. A atleta Ma-
ria de Lourdes Soares Vieira, a
Malu Soá, também subiu ao
pódio e trouxe mais um troféu
para sua galeria. Ela terminou
a disputa em 5º lugar na cate-
goria geral feminina.

Em 2013, Zé Carlos (sentado) recebe título de
“Cidadão Emérito” na Câmara.
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Francisco, vice-campeão. Malu ganha mais um troféu.


