ESPORTE

- Sorocaba, sábado, 13 de outubro de 2001

ARQUIVO

Sorocaba tem a chance de
conquistar hoje - último dia de
competições - a sua primeira
medalha no 65º Jogos Abertos
do Interior. O evento está sendo
realizado em São José do Rio
Preto e deve terminar hoje. O
município briga pelo ouro com
Guarulhos no handebol masculino e a partida está marcada
para esta manhã.
O
técnico
do
Anglo/CCE/American Sports - que
representa a cidade -, Luiz Fernando Della Rosa, acredita que a
decisão será das mais difíceis,
principalmente porque ele considera o adversário forte. “Mas nós
estamos invictos, passamos por
todas as fases e mostrando que
temos condições de brigar pelo
ouro”, disse ele.
Para chegar a decisão, o time
sorocabano derrotou, ontem, São
José do Rio Pardo por 18 a 13. O
handebol feminino não teve a
mesma sorte. Perdeu para São
Caetano por 19 a 10 e ficou com o
sexto lugar.
A malha foi superada por São
José do Rio Preto por 178 a 174 e
vai disputar agora a medalha de
bronze. O mesmo acontece com a
equipe de tênis de mesa masculino que, depois de perder para São
Caetano por 3 a 0, agora corre
atrás do terceiro lugar.

ADPM

Já a partir da primeira
fase, os jogos empatados
terão a decisão do ponto
extra nas cobranças de
tiros livres diretos da
marca do pênalti. Persistindo a igualdade, o ponto extra será decidido
em sorteio com moeda.
Outra novidade implantada pela Federação
Paulista de Futebol
(FPF) é a parada técnica. Cada equipe terá o
direito de uma pedida
de tempo em cada período do jogo.
Como o jogo do São Bento será em São
Paulo, o confronto entre Portuguesa x Matonense foi marcado para amanhã, às 15 horas, no
estádio municipal “Walter Ribeiro” (CIC), com
portões abertos ao público. A Rede TV mostra o
pega entre Corinthians e Palmeiras, ao vivo.
A primeira rodada do Paulistana 2001 terá
os seguintes jogos: Taubaté x Guarani, Ponte
Preta x São Paulo, Portuguesa x Matonense,
Palmeiras x Corinthians, Juventus x Santos e
Nacional x São Bento.

As equipes veterano e extra da ADPM
enfrentam hoje a Hidrocal, no campo do
adversário. Saída da ADPM às 13h15. O
pré-histórico joga domingo contra a Embrapa, fora de casa, com saída às 9h30.
Árvore Grande
O quarentão do Árvore Grande/Supermercado Molina joga amanhã, às 9
horas, contra o Espanha, no CSU.
Torneio de futebol
As inscrições para a disputa do 8º
Campeonato Juvenil do Canto do Rio estão abertas. Informações com Claudinei
pelo 227-6354.
Tênis
O tenista Saulo Littério, categoria 5ª
classe, ficou com o título do torneio do Tênis Clube de Sorocaba, válido pela Federação Paulista de Tênis.

Margareth Cafu é a estrela
da equipe sorocabana que
entra em campo amanhã

Malha
Resultados da 4ª rodada do Campeonato Baltazar Fernandes: Votorantim 6 x
0 Pedra, Tietê 6 x 0 Maria Eugênia e Central Parque 3 x 3 Figueira.
Treinos na Fepasa

Dinei se contunde
no joelho e pode
desfalcar o Galo

O atacante Dinei
espera se recuperar a
tempo para ficar à
disposição do treinador

O atacante Dinei deverá desfalcar a equipe
do Atlético Sorocaba
diante do Olaria-RJ,
amanhã, às 16 horas,
no Rio de Janeiro. No
treino realizado na manhã de ontem no campo da Cipan, o jogador
sentiu dores no joelho.
No coletivo da tarde,
no campo do Monte
Negro, Dinei não acompanhou o grupo. Ele ficou no departamento
médico do clube para
fazer um tratamento no local da contusão. Com a provável saída de Dinei, que já fez
três gols na Série C do Brasileiro, Webster deverá assumir a vaga no ataque atleticano.
O técnico João Martins aposta na velocida-

Os treinos para associados e atletas
voltam a acontecer, a partir desta quarta-feira, às 17h30.
Servidores convoca
O técnico do União dos Servidores
Municipais, João Cubas, convoca os seguintes atletas: Miga, Diogo, Gustavo,
Fio, Zé, Cléber, Augusto, Bolacha, Leandro, Joelson, Silvano, Daivdson, Clenilson, Danone, Paulinho Grosso, Thiago
Pesce, Moisés, Renato, Nei e Catraca.
Marcelo Conte
A equipe mirim do C.F. Marcelo
Conte perdeu para o São Paulo por 5 a
3, em partida amistosa. As matrículas
estão abertas para garotos entre 8 e 17
anos. Mais informações pelo telefone
9705-6434.

de e oportunismo de Webster para acabar com
a seqüência de jogos sem a equipe marcar gols.
Há três rodadas o Galo não balança a rede do
adversário: perdeu para o Santo André por 5 a
0, empatou sem gols com o Madureira e foi derrotado pelo Etti Jundiaí pelo placar de 2 a 0.
Para fazer dupla de ataque com Webster, o
técnico João Martins irá apostar em Luciano
Henrique, que ainda não marcou neste campeonato. Eles treinaram juntos ontem e prometem acabar com o jejum de gols.
O meio-campo e a zaga será a mesma que
enfrentou o Etti Jundiaí. O ala-direito Budi
e o esquerdo Adriano Amorim permanecem
na equipe. Juntos, formarão o meio-de-campo com Éder, Cris e Torrinha. Alemão, Edu
Valinhos e Luiz Carlos estão confirmados na
defesa.
A delegação do Clube Atlético viaja hoje ao
Rio de Janeiro. A partida será transmitida pela
Rádio Cacique AM de Sorocaba.

Torneio de Judô
O 4º Torneio de Judô do Colégio Objetivo de São Roque será realizado no dia
24 de novembro, com atletas entre 7 e 16
anos. Maiores informações pelo telefone
(011) 4712-3777.
Master do Vila
Joga domingo contra o pré-histórico
do Monte Negro, no campo adversário,
com saída às 8h30, do Tocha’s Bar. O
time conta com o apoio do Kadu Cabeleireiro e Terguel Rigor.
Cajuru
Os times infantil e infanto do Cajuru
jogam hoje, às 9 horas, diante do Parque
São Bento.

“Veterano” define semifinalistas esta tarde
Com a goleada de 5 a 1
sobre o São Lorenzo, sábado
passado, no Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias, o
Avenida praticamente assegurou vaga para as semifinais do Campeonato Veterano Municipal da 2ª Divisão.
Na partida de volta, marcada
para este sábado (13), às
14h40, no mesmo local, os
avenidenses podem até perder por três gols de diferen-

Della Rosa é o
técnico do
handebol

Atletas de Sorocaba
disputam o estadual
A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (Semes) vai
participar da fase estadual do
torneio de atletismo do “Projeto Olimpíadas Especiais do
Brasil”, que acontece entre 6 e
11 de novembro em Itanhaém.
O campeonato visa a realização da prática da atividade física e da inclusão social a atletas portadores de deficiência.
Sorocaba será representada
por onze atletas em diferentes
provas de atletismo, adaptadas e regulares.
As provas classificatórias à
fase estadual aconteceu dia
30 de setembro, em Itatiba/SP, e Sorocaba saiu-se vitoriosa, obtendo dezessete
medalhas de ouro, treze de
prata e 12 de bronze. Participaram da fase regional 43
atletas, acompanhados de técnicos, voluntários e pais, e que
fazem parte das atividades es-

A cidade de Porto Feliz será palco,
hoje e amanhã, da sexta etapa da Taça
Vitória Moto Clube de Enduro de Velocidade, válida pelo Campeonato Paulista de
Motocross. O público terá entrada franca, mas quem quiser pode levar um quilo
de alimento não-perecível que, posteriormente, será doado à Secretaria Municipal
do Bem Estar Social.

portistas e de treino no Centro
Inclusivo de Esportes e Lazer
“Aluísio de Almeida” (Ciel), na
Vila Santana.
A delegação sorocabana
será composta pelos seguintes
atletas: Márcio O. dos Santos,
Carla E. S. Porto e Guilherme
Zanardo (Creche Maria Claro);
Carla C. A. Oliveira (Ciel); Fábio A. Paiffer e Débora R. P. de
Proença (Integrar); Rodrigo S.
Teixeira, Jackson F. da Silva,
Weslei Hudson de Souza e
João C. Pereira Júnior (Santa
Rita de Cássia), e Elaine A.
Barra (Apae/Votorantim).
No próximo sábado (20),
em São Bernardo do Campo,
ainda em continuidade à
fase classificatória estadual
às Olimpíadas Especiais,
acontece a seletiva regional
de natação. Sorocaba também estará participando
com seus atletas.

ça. Ao São Lorenzo não resta
outra alternativa senão buscar a goleada
Os demais confrontos, todos eles também agendados
para as 14h40, devem ser
mais equilibrados. Árvore
Grande/Supermercado Molina e Aparecidinha empataram em 0 a 0 na partida passada e, por este motivo, uma
vitória simples basta para
qualquer uma das equipes.

O pega vai acontecer no CE
“Dr. Pitico”.
A mesma regra se aplica ao
jogo entre Nova Esperança/Godoy/Ivo Recaps e Itanguá II, marcado para o CE Maria Eugênia. No encontro de
sábado passado, as equipes ficaram no 1 a 1. Com isso,
novo empate leva a decisão à
prorrogação, em dois tempos
de 15 minutos e, se a igualdade persistir, a vaga terá de ser

São Paulo joga
O Tricolor do Jardim Zulmira, categorias extra e veterano, enfrenta neste
sábado o Grêmio Fepasa no campo adversário.

disputada nos pênaltis.
Ao Nacional, um empate
basta diante do Comercial/Manotec/Embalagens
Paraná, no CE Pinheiros,
para ficar com uma das quatro vagas. No primeiro jogo, a
equipe venceu por 2 a 1. Se o
Comercial vencer por mais
de um gol de diferença toma
a classificação do Nacional,
sem depender de prorrogação ou mesmo pênaltis.

Penha Amaral
Joga hoje, às 14h, contra o extra do
Canto do Rio, no campo adversário. Domingo, às 15h, o pega é contra o Pérola,
no CSU.
Elétrika
Joga hoje, às 15h, contra a Tec
Screen, no campo da Pries. O técnico Kajé
convoca todos.

Ex-jogadores se reúnem em Sorocaba
Jogadores
que defenderam o São
Paulo Futebol
Clube na década 60 se
reuniram, na
sexta-feira à
tarde, para
reelembrar os
tempos
em
que atuavam
pelo mesmo
clube e, é claro, falar de futebol. Batizado com o
nome de 4º
Encontro
Amigos do Futebol, o evento, organizado
pelos ex-atletas sorocaba- Pelo 4º ano consecutivo, ex-atletas se encontram para relembrar os velhos tempos
nos Paraná e Nenê, será realiza- vamos decidir qual será a cida- São Paulo e Seleção Brasileira
do até domingo numa chácara de que vai sediar o próximo revelou que outra finalidade do
evento”, disse Paraná.
evento é mostrar aos atletas da
localizada no bairro do Éden.
Os atacantes Quarentinha e atualidade que falta união entre
Paraná disse que o objetivo
principal do encontro é promo- Babá, o meia Ferretti, o goleiro eles. “Parece que o relacionaver a confraternização dos ex- Vanderlei, o volante Carlos Al- mento dos jogadores de agora
craques. Segundo ele, desde berto, o zagueiro Eduardo, o está ficando difícil”, comentou.
Os ex-atletas do São Paulo
1997 o evento vem sendo reali- ponta Paulo Nani e o lateral Oszado. No primeiro ano foi em valdo Cunha são as presenças têm até domingo para pôr a foMogi Guaçu, no segundo em carimbadas no encontro que, foca em dia e, acreditem, ParaCaraguatatuba, o terceiro em conforme disse Paraná, chega a ná disse que o assunto menos
comentado nas rodas de conRibeirão Preto e agora em Soro- reunir perto de 50 pessoas.
O ex-jogador do São Bento, versa é o futebol.
caba. “Domingo (amanhã) nós

São Lorenzo
O veterano do São Lorenzo/Terpav
joga hoje diante do Avenida, às 14h30,
em Brigadeiro Tobias. No domingo, às 9
horas, o quarerntão recebe o Casa Verde.
Acadêmico/Fluminhan
Joga hoje, contra o CRM, às 14h, no
campo do Jardim Maria Antônia Prado.
Bom Jesus
Joga hoje, na rua Aparecida, contra
o Estrada, a partir das 15h. Pedrão pede
a presença de todos os atletas no local do
compromisso.
Avenida
WILSON MUNHOS

Handebol busca
ouro hoje nos
Jogos Abertos

O São Bento entra em campo amanhã, às
15 horas, para enfrentar o Nacional, em São
Paulo, na estréia do Campeonato Paulista de
Futebol Feminino, o Paulistana 2001. Dirigidas pelo técnico Jabá, as meninas de Sorocaba, entre elas a atacante Margareth Cafu, estrela do time e irmã do lateral da Seleção Brasileira e Roma, partem em busca de um título
inédito.
O time, no entanto, sabe que a tarefa é das
mais difíceis, principalmente porque a competição reúne ainda Portuguesa - atual campeã , Palmeiras, Juventus, Taubaté, Guarani, Santos, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta e Matonense.
Segundo regulamento do campeonato, a
primeira fase será realizada em turno único e
apenas os quatro melhores colocados vão à
etapa seguinte. Para desempate serão observados os seguintes critérios: maior número de
vitórias, melhor saldo de gols, maior número
de gols a favor, menor número de gols contra,
menor número de cartões vermelhos, menor
número de cartões amarelos e vantagem no
confronto direto. Na segunda fase, os classificados serão distribuídos nos grupos “2” e “3”,
onde acontecem duas partidas - melhor de três
pontos - para escolher os finalistas.

Motocross

EMÍDIO MARQ
UES

Francana e Marília se enfrentam hoje, às 10h45, em
Franca, pela sexta rodada da
Copa Coca-Cola. O duelo marca o encontro entre o líder do
Grupo Oeste - o Marília, com
10 pontos - e o sexto colocado a Francana, com quatro pontos a menos. O jogo será mostrado, ao vivo, pela TV Record.
O Marília promete partir
para cima do adversário. O
destaque do time é o artilheiro
Reginaldo, que já marcou quatro gols na competição e no primeiro semestre foi artilheiro da
Série A-3 do Campeonato Paulista, jogando pelo fraco Garça,
com 27 gols. A Francana estréia o técnico Vanduiu Rodrigues que ocupa a vaga de Wellington Fajardo, que pediu demissão no começo da semana.
A rodada foi aberta ontem
com Noroeste 1 (3) x (2) Olímpia. Amanhã mais seis jogos
completam a sexta rodada.
Confira os jogos: às 10 horas Bandeirante x Mirassol e Internacional x XV de Jaú; 11 horas
- Portuguesa Santista x Nacional, Juventus x São Bento,
Rio Preto x Comercial e União
Barbarense x Sãocarlense.

FIM DE JOGO

Nacional é o 1º
desafio do Bentão
no Paulistana

EMÍDIO MARQUES

Copa Coca-Cola
tem um jogo
neste sábado
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O extra joga hoje, às 14h30, contra a
Dixie Toga, em seu campo. O veterano
pega o São Lorenzo, às 14h30, em Brigadeiro Tobias.
Estrada
O 2º quadro veterano do Estrada recebe hoje a Lavanderia Aparecida, a partir das 14 horas. Logo depois, o 1º quadro
enfrenta o Bom Jesus.
Parada do Alto
O pré-histórico do Parada do Alto
enfrenta domingo o Uracan. Saída da
sede às 8 horas. No mesmo dia, o principal joga no C.E. “Dr. Pitico”. Saída às
14 horas.
Iguatemi
Joga hoje contra a Colaso, às
13h30, no Capinzal.

