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O Interporto, de Tocantins, será o primeiro adversário do Clube Atlético Sorocaba
na 33ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada no dia
6 de janeiro - domingo -, às 16 horas, no estádio municipal “Walter Ribeiro”, o CIC. Na
preliminar, o Internacional-RS enfrenta o
Nacional-SP, às 14 horas.
A equipe sub-20 do Galo está no Grupo
L, com sede em Sorocaba. A segunda rodada irá ocorrer no dia 9 com os jogos entre Interporto e Internacional, às 14 horas, e Clube Atlético Sorocaba e Nacional, às 16 horas. No domingo, dia 13, a primeira fase se
encerra com mais duas partidas: Nacional
x Interporto, às 14 horas, e Clube Atlético
Sorocaba x Internacional, às 16 horas.
A Federação Paulista de Futebol (FPF)
divulgou ontem a tabela e o regulamento da
competição, que será realizada entre os dias
6 e 25 de janeiro. A primeira fase terá a presença de 64 equipes, divididas em 16 gru-

pos. Apenas os times campeões de seus respectivos grupos passarão à fase seguinte.
Caso ocorra igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais equipes, serão adotados os
seguintes critérios de desempate: confronto direto (somente no empate em pontos entre dois times) e maior número de vitórias.
Formação dos grupos
Os 16 grupos da Copa São Paulo ficaram
assim definidos: Joseense, São Paulo, América e Rio Negro-AM (Grupo A - São José dos
Campos); Osasco, Etti Jundiaí, C.A. Paranaense e Santa Cruz-PE (Grupo B - Osasco); Paulistano, Santos, Bahia e AméricaRN (Grupo C - São Roque); Ecus-SP, União
Barbarense, Flamengo e Goiás (Grupo D Suzano); Santo André, Corinthians, Bangu
e São Gonçalo-RN (Grupo E - Santo André)
e Sãocarlense, Juventus, Grêmio e Gama
(Grupo F - São Carlos).

No Grupo G, com sede em São Paulo, estão as equipes do Palmeiras, Figueirense,
Corinthians Alagoano e Serrano-PB. Em
Capivari, fazem parte do Grupo H o Capivariano, Guarani, Paraná Clube e Remo. Matonense, Bragantino, Atlético Mineiro e Vila
Nova-GO estão no Grupo H, com sede em
Matão. Em Mococa, o Grupo J conta com
Radium, São Caetano, Cruzeiro e Misto-MS.
Guarujá, Portuguesa, Botafogo-RJ e
Mixto estão no Grupo K, no Guarujá. O
Grupo M, com sede em Espírito Santo do
Pinhal, estão o Ginásio Pinhalense, União
São João, América e Fluminense-PI. Em
Taubaté, o Grupo N tem a presença das
equipes do Taubaté, Fluminense, Palmeiras “B”-SP e C.F.A.-RO. Grêmio Barueri,
Vasco da Gama, Coritiba e C.S.A.-AL estão
no Grupo O, com sede em Barueri. A cidade de Serra Negra irá sediar os jogos das
equipes do Serra Negra, Ponte Preta, Vitória
e A.D. Confiança-SE.

Cruzeirão deve ter jogadores de São Paulo

ALEXANDRE LOMBARDI

Bahia, do Banespa, Pena, da
O Torneio Aberto de Futsal
Wimpro, Émerson e Bicudo, que
Cruzeiro do Sul, o Cruzeirão,
atuavam na Espanha.
tem como característica abrigar
equipes de Sorocaba com uma
base de jogadores profissionais,
Inscrições
na maioria de São Paulo. Nas
duas últimas edições da compeAs inscrições do Torneio
tição, os times campeões foram
Aberto de Futsal Cruzeiro do
de Sorocaba, mas com atletas de
Sul, o Cruzeirão, continuam
clubes da capital paulista.
abertas até o dia 4 de janeiro, no
Em 2000, o Roca Cestas Básegundo andar do Paço Municisicas/Antonioni conquistou o típal, das 9 às 18 horas.
tulo do Cruzeirão na categoria
O Cruzeirão 2002 é organizaprincipal. O time, representado
do pela Semes e conta com o
por atletas do Corinthians, tinha
apoio da Fundação Ubaldino do
como base os atletas Greuto, Dê,
Amaral (FUA). O formulário de
Waguininho, Taquá e Márcio.
inscrição e o regulamento tamO Esporte Clube São Ben- Em 2000, o título ficou com o Roca Cestas Básicas/Antonioni Buffet bém podem ser obtidos pelo ento/Sorobens venceu a 42ª edição do Cruzeirão com apenas três joga- dereço do Jornal Cruzeiro do Sul na internet. Para isso, basta acesdores de Sorocaba: Márcio, Alexandre e Celso. A equipe contava com sar www.jcruzeiro.com.br, entrar no link de Esportes que a ficha é
o ala Douglas, da seleção brasileira de futebol soçaite, Ivan, da GM, facilmente encontrada. A taxa é de R$ 30,00 por equipe.

Comissão define fotos da exposição sobre o ginásio
A comissão que organiza o projeto “Ginásio Municipal de Esportes: 50 anos de história” decide hoje, às 16 horas, no auditório da
Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), quais
fotos serão usadas na exposição que marcará
a reinauguração do ginásio.
A assembléia será aberta à população de
Sorocaba que tenha algum material referente
ao ginásio. A exposição terá início no dia 18 de

janeiro de 2002, data da reinauguração do Ginásio Municipal de Esportes. Os documentos
e fotos serão organizados em cinco painéis, divididos por décadas. Um sexto painel será reservado para mostrar ao público eventos não
ligados ao esporte que o ginásio sediou, como
missas, formaturas e shows musicais.
A comissão organizadora é composta
pelo secretário de Esportes e Lazer de Soro-

caba, Antônio Carlos Bramante, pelo presidente do Panathlon Club de Sorocaba, Pedro Roberto Pereira de Sousa, pelo ex-jogador de basquete Cássio Loureiro Ferrari,
pelo editor de Esportes do jornal Cruzeiro
do Sul, Doraci Sola Galera, pela chefe de divisão da Semes, Anésia de Moraes Rosa e
pela ex-jogadora de basquete Maria Aparecida Silva Campos, a Jane.

Técnico do Barcelona quer
conter euforia dos atletas

Título não escapa
O técnico do Laranjeiras, Arlindo “Luxemburgo” Alves, mostrou, mais uma vez, que gosta de
criar polêmica. Sem um pingo de timidez afirmou
que o tricampeonato não escapa. “O Barcelona
perdeu o título ontem (domingo)”, disse ele, refe-

rindo-se as várias oportunidades criadas e
perdidas pelo
time adversário.
Arlindo admitiu que sua
equipe não rendeu o esperado,
mas também
culpou o árbitro Flamarion
David Volpe
pelo resultado
negativo. “Nós
perdemos porque o juiz não
deu três pênaltis claros a
nosso favor”,
protestou.
“Mas a torcida do Laranjeiras pode
ficar tranqüila porque
vamos ser
campeões”.
Para o próximo domingo, ele ganha os retornos do ala e meia Clebinho, do lateral-esquerdo Cardoso e do atacante Marcelino. “Esse título não escapa e vou ganhá-lo nos 90 minutos. Não vai ter prorrogação”,
provocou. “Não dá vaca em toda a extração da loteria”.
O Barcelona precisa apenas do empate para
se sagrar campeão do “Varzeanão 2001”. O Laranjeiras tem de vencer por pelo menos um gol de
diferença para forçar a disputa na prorrogação e,
se houver necessidade, nos pênaltis.

técnico Marcelo Maria Frigério, a lateral Jú, a zagueira
Dulce e a também lateral Gi,
que só não participou das finais por estar com a perna
quebrada. Marcelo Frigério,
inclusive, esteve cotado para
dirigir o São Bento no Paulistana, mas no final acabou
optando pelo time de Parque
Antártica.
Ele, que ao lado do exatleta de futsal e professor
de Educação Física, Simei
Lamarca, implantou o fute-

bol feminino em Sorocaba,
não descarta uma possível
volta ao São Bento em 2002.
“Apesar de ser paulistano, o
São Bento é o meu time do
coração”, disse ele, lamentando a péssima campanha
feita pela Azulona no Paulistana deste ano.
Frigério admitiu que o
Palmeiras entrou como “azarão” na final. Segundo ele, a
garra e a determinação das
atletas foram fundamentais
para que o time conseguisse

Monte Negro
Resultados: associados 3 x 1
master do Vila Carvalho, veterano 4
x 1 Elétrica, pré-histórico “A” 1 x 3
Comercial Fluminham e pré-histórico “B” 0 x 5 Comercial Fluminham.
Próximos jogos: no domingo, às 8 horas, no Luciano Pelegrini, jogam préhistórico “A” e pré-histórico “B”. Logo
depois, às 10 horas, os associados
enfrentam o veterano do Monte Negro, às 10 horas.
Espanha
O veterano do Espanha venceu
o Estrela da Vila por 4 a 3, sábado
passado. Domingo, o master empatou com o Jardim dos Estados em 2
a 2. A diretoria da equipe, promove
neste sábado a festa de confraternização de final de ano. Ex-atletas e
simpatizantes estão convidados
para o evento que acontece, às 14h,
no Nosso Bar do Dore. Além disso,
extra, veterano e master farão um
jogo festivo.

O Pirâmide conquistou o vicecampeonato do Torneio do Laranjeiras, no último fim de semana. A equipe empatou em 2 a 2 com o Casa
Branca, no tempo normal, e perdeu
nos pênaltis.
Estrada
Enfrenta o CRM neste sábado, a
partir das 14h, no “Rui Costa Rodrigues”.
Imprensa
O time da Imprensa enfrenta a
S.R. São Bento neste sábado, na
casa do adversário, a partir das 14
horas. O coordenador técnico Rivail
“Antônio Lopes” Oliveira convoca todos os atletas.
Peneira
O E.C. Itapetininga disputa a
Copa Mercosul, em Foz do Iguaçu, a
partir de 10 de fevereiro. Para isso
está selecionando garotos nascidos
em 1985/86 amanhã e sexta-feira,
às 14h30, no estádio “Péricles D’Avila Mendes”. Os interessados devem
levar xerox do R.G. e material para
treinamento. Outras informações
pelo 211-0641.

Quem quer jogar?
Os associados e veteranos
do Monte Negro pedem jogo para
sábado. Tratar com Alemão pelo
telefone 221-3949. O quarentão
do Cruzeiro de Votorantim quer
jogo para domingo. Tratar com
Pereira no 243-4899. O Planalto Caguaçu quer jogo para sábado. Tratar com Pedrinho no 2233997. O extra do Penha Amaral
quer jogo para sábado. Tratar
com Amaral no 9708-8734. O
Hidrocal de Salto de Pirapora
quer jogar sábado. Tratar com
Tiguera pelo 292-1960. O veterano e extra do São José de Vila
Santana pedem jogo para sábado e um segundo quadro para
domingo de manhã. Tratar com
Zé Mário no 9709-1383. O infantil e infanto do Cajuru querem jogar no sábado. Tratar com
Émerson no 225-4691 ou 2252210 (recado). O Borsatto quer
jogo para sábado. Tratar com
Elias no 3325-1774.
Árvore Grande
O veterano da A.A. Árvore Grande venceu o Sorocaba I pelo placar de
2 a 1, no último fim de semana. No
sábado, haverá um jogo entre solteiros e casados, às 16 horas, em seu
campo. Domingo, o quarentão encara
a Pizzaria do Hélio, em Votorantim.
Saída às 8 horas da sede do clube.
Paulistinha
Resultados do final de semana:
segundo quadro masculino 2 x 2
quarentão do União do Mineirão,
com gols de Douglas e Fabinho; infanto feminino 5 a 1 Prefeitura de
Iperó, com gols de Simone (2), Rosângela (2) e Amarelinha. A equipe
treina amanhã, às 19h30, na quadra
da rua Voluntários da Pátria.
Cajuru convoca
Os jogadores nascidos em
1985/89 estão sendo convocados
para a disputa da Copa Sul-Americana, em Fartura. Contatos com Émerson no 225-4691.
Agradecemos e retribuímos

Parada do Alto

Beto Mariano foi
considerado um
dos destaques da
primeira final

Ex-atleta do São Bento dá título ao Verdão
Com um gol da meia Zangão aos 46 minutos do segundo tempo o Palmeiras
venceu a Matonense e ficou
com o título do Campeonato
Paulista da Futebol Feminino, o Paulistana 2001. A
partida foi disputada, na
tarde de domingo (16), no
estádio “Ícaro de Castro Mello” (Ibirapuera).
A heroína do Verdão defendeu o São Bento de 1998
e 2000. Além dela, passaram por Sorocaba ainda o

FIM DE JOGO

Pirâmide

ALEXANDRE LOM
BARDI

A vitória sobre o Laranjeiras por 1 a 0, anteontem pela manhã, na primeira partida da final da
Taça Cidade de Sorocaba 2001 deixou jogadores
e dirigentes do Barcelona entusiasmados. Por
isso, conter a euforia será um dos desafios do técnico Benedito dos Santos, o Ditão. Ontem à tarde, ele fez questão de deixar claro que nada está
ganho. “Na nossa estrada rumo ao título caminhamos apenas 50%”, comparou.
Para Ditão, a determinação e a garra dos jogadores foram os fatores fundamentais que levaram o Barça à vitória. “Nós conseguimos também neutralizar o ponto forte do Laranjeiras,
que é o meio de campo”, explicou, acrescentando que no próximo jogo, agendado para o dia 23,
no estádio “Walter Ribeiro” (CIC), ele deve manter o mesmo time.
O técnico do Barcelona comentou que o campo encharcado dificultou o toque de bola de seus
jogadores. “Nosso time entrou desacreditado na
segunda fase, foi crescendo de produção, perdeu
os jogos que podia e também venceu na hora certa, por isso estamos na final”, declarou.
Ditão, que tem várias conquistas no currículo - incluindo campeonato varzeanos e amadores
-, sabe que está próximo de dar ao time alvinegro
da avenida Paraguai o segundo título de sua história, pois o primeiro foi obtido em 1990, mas
nem por isso deixa de lado a cautela: “Não podemos entrar no clima do já ganhou. O Laranjeiras
é forte e prova disso é que está disputando a sua
terceira final seguida”, alertou.

Os nadadores
da Academia Nadar, Jorge Abrão
Atique e Marco
Polo Prado dos
Santos, conquistaram resultados expressivos na 2ª
Copa Vermelhinha
de Natação Master, realizada nas
piscinas do Clube
Internacional de
Regatas, em Santos, no final de semana passado.
Atique ganhou
a medalha de prata nos 100 metros
livre e também
nos 100m medley. Marco Polo
foi bronze nos
50m peito. A
competição reuniu atletas de renome como Cícero Tortelli, que
inclusive já defendeu o Brasil
em Olimpíadas.
Filiados à As- Juntos, Jorge Atique e Marco Polo Prado
sociação Brasi- ganharam três medalhas
leira de Natação, os dois sorocabanos foram convidados para participar da Copa Vermelhinha
graças aos bons resultados obtidos durante o ano.
A Academia Nadar está incentivando agora a formação de
uma equipe master. Para tanto, marcou treinos em horários
especiais com o professor Marco Polo. Os interessados devem
ligar para o telefone 221-7032 ou comparecer à rua Visconde
de Cairú, 415.

DIVULGAÇÃO

Sorocaba estréia dia 6 na Copa
São Paulo contra o Interporto

Nadadores sorocabanos
se destacam em Santos

superar o favoritismo da Matonense que até então havia
perdido apenas uma partida
no campeonato e tinha a
melhor campanha. Antes da
final, o Verdão já havia aplicado uma sonora goleada no
Corinthians - 5 a 1 - na semifinal.
O Palmeiras foi campeão
atuando com Ana Paula; Jú,
Dulce, Rejane e Roberta;
Liese (Joyce), Zangão, Índia
e Magrão (Clarisma); Ariana
e Ronaldinha.

O veterano do Parada do Alto
enfrenta no sábado o Gunhê, às 14
horas, no campo de Brigadeiro Tobias.

Votos de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo de Ivens Jatobá, diretor do
Espanha Futebol Clube; de Edgar,
do Parada do Alto e da equipe do site
E-Futebol21.

Anglo é bronze no Paulista de Handebol
A equipe do Anglo/American Sports/CCE conquistou o
terceiro lugar do Campeonato Paulista do Handebol masculino. O time venceu o Jundiaí H.C. pelo placar de 34 a
27, sábado, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.
A forte marcação e o equilíbrio entre a defesa e o ataque anulou as jogadas adversárias. Atuaram pelo Anglo
os atletas Bisan e Daniel (goleiros), Rômulo (3 gols) - foto
-, Miguel (6), Mário (3), Hélio
(4), Luiz (6), Zé Marcos (12),
Rafael, Bruno, Davi, Claudemir, Lucas e Murilo.
Dirigido pelo técnico Luiz
Fernando Della Rosa, o Anglo perdeu a chance de chegar à final depois de ser derrotado pela A.A.A. Metodista.
Na disputa do play-off, o
time sorocabano venceu um
dos três jogos.

DIVULGAÇÃO

- Sorocaba, terça-feira, 18 de dezembro de 2001

