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TOQUE
DE
LEVE

Rosera dá show e
ganha os títulos
Nacional e Senior
conquistou os títulos Nacional e Senior e, de quebra, disputou e vencer a 250cc.
Este foi um dos melhores
anos para esse consagrado
piloto sorocabano. Foi o sexto
título conquistado por Rosera na temporada.
Na 125cc o vencedor foi o
também sorocabano João Vítor Cardelli, que confirmou o
título na categoria.
Hoje a Federação divulgará os vencedores das outras
categorias.

O técnico do São Caetano, Jair
Picerni, ironizou os dirigentes do Grêmio logo após a vitória da sua equipe,
ontem, em Porto Alegre. O presidente
do clube gaúcho, José Alberto Guerreiro, disse, depois da derrota por 3 a
2, quinta feira, em São Paulo, que o
Olímpico não era um estádio neutro
e que isso faria a diferença na luta
pela vaga. "Disseram que íamos sentir a pressão da torcida e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Jogamos muito à vontade e, mesmo
quando perdíamos de 1 a 0, mantivemos a tranqüilidade e viramos o jogo,
provando que certas pessoas não sabem o que dizem, ou melhor, não conhecem o São Caetano", desabafou o
treinador do time do ABC paulista,
que se classificou para a final da
Copa João Havelange.

Marcus Vinícius

O piloto sorocabano, Mauro Guazzelli
Gomes, o "Rosera",
38, foi o destaque de
ontem na decisão do
Campeonato Paulista de Enduro de Velocidade e da Taça
Vitória Moto Clube. O evento,
realizado no circuito localizado na avenida Ipanema, em
frente à "Cruz de Ferro", foi
acompanhado por um bom
público apesar da chuva que
caiu na cidade.
Rosera esteve perfeito. Ele

Picerni desabafa

Rosera esteve impecável nas provas de ontem. Venceu em três categorias e foi campeão em
duas delas: Nacional e Senior. Foi seu sexto título na temporada

São
Bento
perde
e
se
complica:
93
a
83
Chuvas adiam decisão da
Taça Baltazar Fernandes

A final da Taça Baltazar Fernandes, terceira divisão do Campeonato
Varzeano Municipal, entre as equipes do Santa Cruz e do Vila Carvalho, foi cancelada em função das
chuvas que castigaram a cidade durante o final de semana. Os organizadores da competição optaram pelo
cancelamento devido ao mal estado
do gramado do estádio Izaltino Walter, campo do Avenida, onde seria
realizado o jogo.
A expectativa é que o jogo seja
realizado na próxima quarta-feira,
mas a Secretaria de Esportes da
Prefeitura (Semes), deve confirmar a
data e local durante a semana.
Na disputa do título, a equipe do
Vila Carvalho tem a vantagem de
perder por um gol de diferença e ainda ficar com o título da competição,

já que na primeira partida, venceu o
Santa Cruz por dois a zero. Mesmo
assim, o técnico do Vila Carvalho,
Marcelo Cavalo, não pensa em armar um time mais defensivo e promete colocar a equipe em campo
para vencer a disputa.
Já o técnico do Santa Cruz, Luiz
Roberto (Janela), continua inconformado com a derrota sofrida na semana passada e promete um time
ofensivo durante os 90 minutos de
jogo. O treinador vai poder contar
com a presença de quatro atletas
considerados titulares absolutos da
equipe. São eles: o meia Inocente, o
centroavante Ricardo, o lateral-direito Boquinha e o volante Carlinhos.
O Vila Carvalho vai tentar transferir a decisão para o CIC.

Antônio Pizzonia inicia
dois testes na Arrows
O piloto brasileiro Antônio Pizzonia deverá realizar dois dias de
testes com o carro da Arrows, a partir desta segunda-feira. Os testes serão realizados no circuito de Barcelona. "É uma ótima oportunidade
para ganhar experiência e conhecer
de perto o trabalho de mais uma
equipe da Fórmula 1", comentou
Pizzonia.
Como serão apenas dois dias,
Pizzonia usará pneus Bridgestone

da temporada deste ano, e não os
que estão em desenvolvimento para
2001. "Sei que meus tempos serão
de meio a um segundo mais lentos
do que se utilizasse os pneus novos,
mas a equipe também leva isto em
conta na hora de avaliar os resultados", disse. Nesta segunda-feira, o
espanhol Pedro de La Rosa também
testará em Barcelona, visando o desenvolvimento do carro e dos pneus
para 2001.

A equipe de basquete
do São Bento/Uirapuru
caiu ontem diante do Rio
Pardo/Irga, na segunda
partida das finais do
Campeonato Paulista A2, por 93 a
83. O jogo, realizado na casa do
adversário, foi disputado num clima de "guerra". Diante de um público estimado em 3.500 torcedores, todos inflamados, Rio Pardo
pressionou de todas as formas. Os
sorocabanos, sem se importar
com o público, jogou de igual para
igual até perto do final. O São
Bento perdia por 4 pontos quando
restavam apenas 4 minutos. Com
a pressão cada vez mais intensa
(alguns jogadores chegaram a ser
hostilizados), o time sorocabano
se desconcentrou e acabou perdendo por 10 pontos.
"A situação foi difícil. Não sei
o que seria de nós se tivéssemos
vencido a partida. O clima foi o
pior possível," disse o treinador
Abdalla, que ontem, não pode
contar com Rinaldo, suspenso.
Os sorocabanos reclamaram
bastante do tratamento recebido

im
de
ogo

O atacante Ronaldo, da Inter de
Milão, chegou na madrugada de ontem ao Rio, onde passará as festas de
final de ano. Depois do último exame
feito pelo médico Gerárd Saillant, que
operou o joelho direito do jogador em
abril, Ronaldinho foi liberado para
realizar treinos físicos. Nesta segunda-feira, ele recomeça a se exercitar,
com o acompanhamento do fisioterapeuta Nílton Petrone. Segundo o seu
assessor, Rodrigo Paiva, o atacante só
deve ter condições de voltar a jogar a
partir de março.

Pressão da torcida foi determinante na derrota de ontem em Rio Pardo
em Rio Pardo. A Van, que levava
os jogadores, foi obrigada a parar
distante do ginásio e os atletas tiveram que caminhar a pé até os
vestiários. No percurso, foram

A partida entre Seleção da Imprensa e Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim (Sespol) está confirmado para hoje, às 21h15, no estádio municipal "Domenico Paolo Metidieri". O técnico da Imprensa, Oliveira da Folha de Votorantim, pede a
presença de todos.
Peneira do Maria Eugênia
A Associação Atlética Maria Eugênia promove hoje a terceira etapa
da peneira de futebol, para garotos
nascidos em 1982, 83 e 84 (categoria
juvenil). Os interessados devem comparecer com roupa de treinamento,
às 9 horas, no Centro Esportivo Maria Eugênia.
Festa da Gaviões

A Gaviões da Fiel Torcida, subsede Sorocaba, com o apoio de seus integrantes e comerciantes, estará realizando,
dia 23, às 14 horas, o 1º
"Natal Feliz" para as
crianças da Casa do
Cerca de 50 pessoas ligadas ao Panathlon
Menor de Sorocaba. O
Club de Sorocaba estiveram reunidas numa
evento vai acontecer na
confraternização, realizada na noite de terçaprópria entidade. Os infeira, na Churrascaria Moraes, e discutindo as
teressados em colaboatividades promovidas pela entidade ao longo
rar com brinquedos,
deste ano.
roupas, fraldas descarNa oportunidade, houve sorteio de brintáveis e outras coisas
des aos participantes, oferecidos pelo Colégio
mais, devem entrar em
Objetivo e Net Sorocaba. Uma exposição de
contato com Cristiano
equipamentos utilizados pela equipe AcquaGrillo, até o dia 20, peplay/Panathlon de Triathlon(foto) também
los telefones 9711marcou a confraternização dos panatletas.
0757, 3227-0450 ou
Para o vice-presidente da entidade, Otto
pessoalmente na aveniWey Neto, o ano foi importante para o Panathlon
da São Paulo, 555,
e muito bom. Segundo ele, somente em 2000,
Além Ponte.
cerca de 60 atividades foram desenvolvidas.

Panathlon Club

Ourinhos vence Santo
André

Atividades Promocionais
SHOW DO SESC SOROCABA DO GRUPO “IDADE LUZ” Promovido pela Sociedade Espírita e Filantrópica “Irmã Francisca”, acontece nesta segunda-feira, dia 18/12, às 22h00, no
Salão Verde da UNISO, à Av. Eugênio Salerno, nº 100. Ingresso: Um quilo de alimentação não perecível.

COLABORAÇÃO:
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL

No lado do Grêmio, o técnico Celso Roth admitiu que sua equipe se
entregou após a marcação do segundo gol do São Caetano. "Aí ficou fácil
para o adversário jogar e ampliar o
marcador. Dominamos no primeiro
tempo e poderíamos ter tido uma melhor sorte, se o juiz não tivesse marcado aquele pênalti inexistente logo
no início da segunda etapa", lamentou o treinador.
Ronaldo começa treinar

Imprensa x Sespol

FJ

Grêmio sentiu

O Unimed/Ourinhos voltou a desbancar o líder Arcor/Santo
André no Campeonato
Paulista da Basquete
Feminino. Ontem, mesmo jogando em Santo
André, o time de Ourinhos venceu por 96 a
91, assim como já havia feito no primeiro turno. Foi a segunda derrota
da Arcor na competição, mas a equipe continua na liderança, ao lado da

hostilizados pelos torcedores. A
terceira partida do playoff será
realizada amanhã, em Rio Pardo.
Uma nova vitória e o título ficará
com Rio Pardo.
Quaker/Jundiaí. A equipe de Santo
André luta por uma das duas vagas
antecipadas à semifinal do estadual.
Faltam apenas duas rodadas da fase
classificatória e, além da Arcor, o
time de Jundiaí e o de Guarulhos estão na briga pelos dois primeiros lugares.

Romário influenciou escolha
Depois de inovar com Oswaldo de
Oliveira, Eurico Miranda decidiu optar novamente por uma figura carimbada no Vasco: Joel Santana. Pela
terceira vez o treinador dirige o clube
carioca, onde iniciou a sua carreira de
jogador. "É um técnico com a cara do
Vasco", assegurou o dirigente. Desempregado desde setembro, quando
saiu do Botafogo, Joel preferiu não
comentar a saída de Oswaldo. "Não
quero entrar no mérito da questão
porque não estava aqui quando aconteceu", esquivou-se o treinador.
Farah faz campanha

Simoni conquista Ericsson
O tenista Alexandre Simoni conquistou o título do Masters da Copa
Ericsson, ontem, no Rio. A chuva
atrasou a decisão, mas o brasileiro
venceu o marroquino Karim Alami
por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5).
Lusa é a campeã
Pela decisão do título da Paulistana, ontem no estádio Nicolau Alayon, a Portuguesa goleou o Palmeiras
por 5 a 1 e ficou com o título.
Osasco fica com o título
O trabalho de base feito pelo
BCN/Osasco - que desistiu de patrocinar a categoria adulta do basquete
feminino - obteve mais um resultado
positivo. Ontem, o time juvenil ficou
com o título de campeão paulista ao
derrotar o Sundown Bike/São
João/Jundiaí por 78 a 66, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Com o
resultado, a equipe de Osasco fechou
o playoff decisivo por 2 a 1. As cestinhas foram Iziane e Érika, ambas do
BCN, que marcaram 22 pontos cada.

O lançamento do Campeonato
Paulista de 2001 transformou-se
num palanque eleitoral do presidente
da Federação Paulista de Futebol
(FPF), Eduardo José Farah. Ao financiar a hospedagem de 600 pessoas,
entre dirigentes e pessoas ligadas ao
futebol, em um hotel em Águas de
Lindóia, Farah aproveitou para mostrar que está articulando uma candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Mustafá nega ilegalidade
O presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, afirmou ontem que
abertura de uma empresa com capital fechado, que tem o clube como sócio majoritáio, é um caminho para a
criação de uma Sociedade Anônima
(S.A.) com o nome do Palmeiras. "Não
há ilegalidade nenhuma," observou o
dirigente. Para ele, o Palmeiras adotou uma estratégia que vinha sendo
defendida por setores favoráveis à
modernização do futebol. "Sempre
disseram que a transformação dos
clubes em empresa iria dar mais
transparência, e é isto que estamos
fazendo."

Mancha faz caravana
Arce volta
A Mancha Alviverde pede para
que os associados e interessados em
acompanhar a partida Palmeiras x
Vasco, quarta-feira, pela final da
Copa Mercosul, devem comparecer à
sede da entidade, que fica na Mascarenhas Camelo, 151. Outras informações com Fábio no 211-1409. Além
disso, a Mancha está arrecadando
alimentos não-perecível para distribuir às entidades carentes.
Aulas de Capoeira
O Sant’Ana Atlético Clube está
com inscrições abertas para suas
aulas de capoeira. Informações podem ser obtidas pelo telefone 2320606, ou na rua Borba Gato, 276,
Vila Santana.

Com a mudança de terça para
quarta-feira do jogo contra o Vasco,
pela final da Copa Mercosul, o técnico Marco Aurélio resolveu cancelar o treinamento da manhã de ontem. Assim, os jogadores tiveram
mais um dia de descanso, o que, segundo o técnico, ajuda na preparação para a partida, que terá arbitragem de Márcio Rezende de Freitas.
"É importante para o jogado estar
com a família e se esquecer um
pouco da pressão dos últimos meses." Para a partida, o técnico terá
a volta do lateral-direito Arce, que
estava suspenso.
Olheiro é barrado
Chico dos Santos, o olheiro da seleção brasileira masculina de vôlei, foi
impedido de assistir ao treino do Telemig Celular/Minas, na semana passada, em Belo Horizonte. Além dos jogos da Superliga, o assistente do técnico Bernardinho também pretendia
acompanhar a preparação dos 13 times para colher a maior quantidade
possível de informações sobre os atletas e, assim, ajudar na elaboração da
primeira lista de convocados, em fevereiro, para a Liga Mundial.

