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Sorocaba, quinta-feira,
11 de novembro de 2004

Lançado ontem
o Paulista de
futebol feminino

O Atlético Sorocaba
pretende
anunciar na terça-feira o primeiro reforço para a
disputa do Campeonato Paulista de 2005. O diretor de futebol do clube, Marcos Bagatella, confirmou o acerto verbal com o jogador e espera
que o atleta assine o contrato
com o Galo sorocabano na
próxima semana.
Bagatella disse ainda que
a diretoria recebeu propostas
de mais dois jogadores, mas o
acerto depende da autorização do vice-presidente do
Atlético Sorocaba, Waldir Cipriani. Os nomes dos atletas
não foram divulgados, mas
sabe-se que dois atuam no
meio-campo e um na lateralesquerda. “Só iremos anunciar os nomes depois do con-

trato assinado”, comentou
Bagatella.
A chegada do novo reforço
deverá coincidir com o retorno aos treinos do elenco atleticano. Os jogadores ganharam folga depois da desclassificação nas quartas-de-final
da Copa Federação Paulista
de Futebol (FPF) e iniciam na
próxima semana o planejamento que visa a disputa do
Paulistão.

Atlético Sorocaba divulgou a
saída dos zagueiros Matheus
e Anderson Luiz, do meiocampo Wender, dos atacantes Ricardo Xavier e Sorato e
dos laterais Émerson Ávila e
Paulo Fabrício. O diretor de
futebol Marcos Bagatella comentou que as dispensas
neste ano deverão ser encerradas.

João Rodrigo deixa o Galo

Três funcionários do Atlético Sorocaba e mais três da
Prefeitura iniciam hoje a retirada das pragas do gramado
do Estádio Municipal Walter
Ribeiro. A iniciativa tem o caráter preventivo, já que até o
momento nenhuma medida
foi tomada para definir se haverá uma reforma mais completa do piso. (G.B.)

Ontem foi anunciada a oitava dispensa do Atlético Sorocaba após a eliminação na
Copa FPF. O atacante João
Rodrigo, contratado neste segundo semestre, não terá o
vínculo renovado com o clube
para a disputa do Paulistão.
Durante esta semana o

Adeus às pragas

Roberto Fernandes deve dirigir São Bento

Cortesia: Jornal de Limeira

O São Bento deve acertar hoje a conPatrocínio renovado
tratação de Roberto Fernandes, extécnico da Anapolina, clube do EstaNa tarde de ontem, Ferrari Júnior anunciou
do de Goiás que disputou recente- também a renovação do contrato de patrocínio com
mente o Campeonato Brasileiro da a Cascadura, empresa de metalurgia que colaboSérie B. As conversações com o treinador foram rou com o São Bento no Campeonato Paulista da
iniciadas ontem. Segundo o presidente David Série A-2 e na Copa Federação Paulista de Futebol.
Ferrari Júnior, apenas mil reais separam FerO novo acordo prevê que a firma não terá seu
nandes do São Bento.
nome estampado nas camisetas do time, como
Se o acordo for fechado nesta quinta-feira, o aconteceu nas competições passadas. “Estamos
técnico pode ser apresentado oficialmente na oferecendo à Cascadura placas de publicidade”, repróxima semana, logo após o fevela Ferrari Júnior, sem divulgar
riado do dia 15. “Trata-se de um
os valores do patrocínio.
treinador jovem que mostrou
Agora, já são duas empresas
qualidade nos clubes que co- Cascadura e Niasi - que vão
mandou”, conta Ferrari Júnior.
apoiar o São Bento no Projeto
Roberto Fernandes também tem
Elite, cujo objetivo é levar o time
proposta para renovar com a
à Primeira Divisão em 2005.
Anapolina, mas, conforme o preEntretanto, Ferrari Júnior essidente do São Bento, “ficou
pera contar com a ajuda de oumuito animado com a possibilitras firmas. Tanto que, anteondade de dirigir o time de Sorocatem, ao lado do presidente do
ba”.
Conselho Deliberativo, OswalNatural de Recife (Pernamdo Daniel, ele visitou 11 agênbuco), Roberto Fernandes tem
cias de veículos da cidade.
apenas 33 anos - nasceu no dia
Para custear as despesas re5 de maio de 1971 -, e já passou
lacionadas aos campeonatos do
pelo Náutico-PE, Unibol-PE, Flapróximo ano, o São Bento precisa
mengo-PE, Primavera de Indaiade R$ 150 mil por mês. “Eu acho
tuba, Independente de Limeira,
que a gente vai conseguir”, diz
Linense-SP, Londrina-PR, Gua- Roberto Fernandes, ex-técnico Oswaldo Daniel. “Eu estou esperatinguetá-SP e Anapolina-GO. da Anapolina
rançoso.” (Por Marcelo Macaus)

Alexandre Lombardi/Arquivo JCS

Atlético Sorocaba tem acerto
verbal com o primeiro reforço

Defendendo a seleção paulista, Ana Paula conquistou o título dos Jogos da Juventude

Ana Paula é campeã dos
Jogos da Juventude
A seleção paulista de
handebol conquistou o título dos Jogos da Juventude,
em Brasília, na categoria
cadete feminino. Uma das
integrantes da equipe campeã foi a ponta-direita Ana
Paula Bravin, de 16 anos,
que atua há três anos com
a camisa do Anglo, de Sorocaba.
O elenco paulista estreou com vitória na competição diante da Paraíba,
com o placar de 25 a 14. No
segundo jogo, a equipe comandada pelo técnica Rita
Orsi venceu Minas Gerais
por 25 a 9, mas perdeu o
terceiro confronto para
Santa Catarina pelo placar
de 24 a 22.

Na semifinal, as paulistas venceram o Rio Grande
do Sul por um gol de diferença - 20 a 19. O título foi
conquistado diante de Santa Catarina, com o placar de
25 a 22.
Organizada pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) e
pelo Ministério do Esporte e
Turismo, a competição teve
início no dia 3 de novembro
e está prevista para terminar hoje com a presença de
seleções de todos os Estados do país. Além da sorocabana Ana Paula, a equipe
contou com as atletas Aline,
Larissa, Larissa de Almeida,
Atalita, Vanessa, Geisa, Letícia, Jéssica, Priscila, Jaqueline e Thamiris. (G.B.

Basquete de Sorocaba
joga hoje no Ginásio
pelo Paulista da A-2

A equipe do Extra/PMS joga diante do Vinac/Fadenp,
hoje, às 20h30, no Ginásio Municipal de Esportes “Dr.
Gualberto Moreira”, em Sorocaba. A partida será a primeira do play-off das quartas-de-final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete da Série A-2.
O segundo confronto entre as duas equipes está agendado para o dia 16 de novembro (terça-feira), em São José
dos Campos. Caso seja necessário, a terceira e decisiva
partida será disputada no dia 18, novamente na casa do
adversário.
Na fase de classificação
do estadual, o Extra terminou em terceiro lugar no
Grupo B, atrás de Americana e Campinas. O time do
Em solenidade realizada na noite de terça-feira, no Teatro Alfa, em São
Rubens Barrichello
Unicep/São Carlos ficou na
Paulo, o piloto de Piedade, Sérgio Jimenez, ganhou o “Capacete de Ouro”,
quarta posição. Na Chave A,
tradicional prêmio oferecido pela revista especializada em automobilismo
Dos 50 pilotos presentes, o mais assediado foi Rubens Barrichello, que
os classificados foram o Obda Motorpress Brasil Editora. “No ano que vem quero estar no palco nova- levou o troféu da categoria Fórmula 1, seguido de Felipe Massa e Antônio
jetivo/São
Carlos,
Vimente para receber meu quarto ’Capacete de Ouro’, mas desta vez na ca- Pizzonia. Outros destaques eleitos por 65 jornalistas foram Tony Kanaan nac/Fadenp,
Atibaia
e
Amétegoria Internacional, já que pretendo correr de Fórcampeão da IRL -, na categoria Top, e Giuliano Losacrica de Rio Preto.
mula 3 se conseguir o apoio de algum patrocinador”,
co - campeão da Stock Car -, na Nacional.
O técnico do Extra, Gerdiscursou o kartista.
Rubinho, que ficou com o vice-campeonato da Fórson Vitalino, conta para a
O prêmio coroou uma da melhores temporadas de
mula 1, já está pensando na próxima temporada. A
partida desta noite com os
Sérgio Jimenez no kartismo brasileiro. Em 2004 ele já
pergunta que o piloto mais respondeu relacionava-se
jogadores Fernando Vera,
conquistou o título da Copa Brasil, o seu tetracampeoao seu companheiro de Ferrari, Michael Schumacher.
Plínio, Marcos, Clóvis,
nato brasileiro, bateu o recorde de ser escolhido pela
“Uma hora passo a rasteira nele”, respondeu a um jorEmerson, Rinaldo, Everson,
quinta vez para a Seletiva Petrobras de Kart, que ele
nalista. “Vai chegar o dia em que a casinha do alemão
João Henrique, Ronaldo,
venceu em 2001, além de ser o líder disparado do Camvai cair. Vamos esperar”, declarou a outro.
Gustavo, Vandir e Eduardo.
peonato Paulista Light e vice-líder do Campeonato PauO piloto, no entanto, tentou se esquivar de quesA base da equipe é a mesma
lista de Kart.
tionamentos sobre a conquista do campeonato em
que conquistou o título da
Cerca de 800 pessoas prestigiaram a festa, que
2005. “O que posso dizer para essa molecada que está
48ª edição dos Jogos Regiopremiou os melhores do ano em 14 categorias, e que
aqui é: primeiro, continuem sonhando; segundo, mannais da oitava região esporcontou com a presença ilustre de Rubens Barrichello,
tenham a humildade, e terceiro, sorriam sempre. O
tiva do Estado de São PauFelipe Massa, Nélson Piquet, Tony Kanaan, Hélio Cassorriso é a chave de tudo. Foi um ano de muita luta
lo, na categoria Livre. (da
troneves, André Ribeiro, Chico Serra, Ingo Hoffmann,
para mim, mas continuei sorrindo e tive participação
Redação)
Sérgio
Jimenez
exibe
o
prêmio
Raul Boesel, entre outros.
excelente.” (Da Redação)
Divulgação

Sérgio Jimenez ganha o “Capacete de Ouro”

Kajitsu ganha título estadual no Japão
ta equipe tradicional do Japão”, conta Zé Carlos.
O ex-volante do São Bento lembrou que o Kajitsu já
revelou vários atletas, entre
eles Maizono (que
teve uma passagem pelo Santos),
Jo (que jogou na
seleção),
Endo
(que atua pelo
Gamba Osaka),
Hirase (Kashima
Antlas), Nasu (Yokohama
Marinos), Matsui (hoje
está na França),
Tanoue (Kashiwa
Reysol), Hisanaga
(Avispa Fukuoka)
e outros que estão
na Segunda Divisão. (Da Redação)

Divulgação

Divulgação

Sob o comando do ex-vo- competição está marcada
lante do São Bento, Zé Car- para ter início no dia 30 de
los, o Kajitsu F.C. conquis- dezembro. “O título foi muitou, no final de semana pas- to especial, pois faz 10 anos
sado, o título estadual uni- que estou trabalhando nesversitário no Japão. Representando a cidade de Kagoshima, a equipe
disputou o campeonato contra outras 32 agremiações. Para se sagrar campeão, o
Kajitsu fez cinco
jogos, marcou 18
gols e sofreu apenas dois.
A
conquista
garantiu o time de
Zé Carlos no Torneio Nacional de
Tóquio. A nova Zé Carlos (3º) conquistou mais um título

O Kagitsu F.C., dirigido pelo Zé Carlos, conquistou o título de campeão estadual universitário

Foi lançado ontem, na sede
da Federação Paulista de Futebol (FPF), com a presença do Secretário estadual da Juventude,
Esportes e Lazer, Lars Grael, e o
presidente da entidade, Marco
Polo Del Nero, entre outras personalidades do futebol, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que terá 32 equipes divididas em oito Grupos de quatro cada. O torneio começa nesta sexta-feira com a partida entre o Taubaté, um dos cinco clubes profissionais que participam
da competição, e o time da Prefeitura de Sorocaba, às 15h, em
Cotia (SP).
No discurso de abertura, o
secretário Grael disse que o
campeonato, que conta com
universidades, prefeituras e times, deve ficar mais profissional
a cada ano. A intenção é incentivar a participação de outros times de futebol, tanto do Estado
como de todo o País. “Vejam o fenômeno da Copa São Paulo de
Juniores, ela começou pequena
e hoje tem times do Brasil inteiro”, disse o secretário, revelando
que o prefeito do Rio, Cesar
Maia, já mostrou interesse em
envolver equipes cariocas em
2005.
Grael reforçou que o Estado
não tem intenção de investir
para contratar alguma jogadora
da seleção brasileira ou que esteja no exterior. “O orçamento
da Secretaria para o torneio deste ano é de R$ 141 mil e para
2005 quero chegar aos R$ 600
mil, mas o objetivo principal é a
formação e revelação de jogadoras, não a contratação.”
Seleção
O campeonato terá uma curta duração, com a fase final marcada para acontecer de 9 a 12 de
dezembro. Cada Grupo terá dois
classificados que definirão a segunda fase o os 16 times que
participarão da Série A em 2005.
Os 16 que não passarem à segunda fase formarão a Série B
de 2005.
O secretário também revelou
que alguns clubes de São Paulo,
como o próprio São Paulo, por
meio de seu presidente Marcelo
Portugal Gouvêa, já demonstraram interesse em participar do
torneio em 2005. A competição
deste ano conta com Santos,
Guarani, Juventus e Rio Branco, além do Taubaté.
Além dos clubes, o torneio
tem a presença maciça de prefeituras, entre elas a de São Bernardo, cujo time conta com duas
jogadoras medalhas de prata em
Atenas, a centroavante Cristiane e a zagueria Juliana Cabral.
A equipe ainda conta com
duas jogadoras de seleção sub19, Sandrinha e Aliane, que estão na Tailândia disputando o
Mundial, ao lado de Cristiane.
“Estamos quase acertando com
a Daniela Alves, mas ainda não
está fechado”, revelou o técnico
e supervisor de São Bernardo,
Luiz Carlos Campioto. Outra jogadora de seleção que participa
do campeonato é Mônica, pelo
time do Extra/Fundesport Araraquara. (Agência Estado)

FIM DE JOGO
Taça Votorantim
Jogos de hoje, a partir
das 19h30, no Cermag:
Sespol Jardim Clarice x
E.C. São Conrado (Sub-20),
Orteca Contabilidade x
Santa Rita (Master) e Vila
Monte Alegre Restaurantes
x MJ Serralheria (Master). A
partir das 20h, na Villa Verde: Clube União Recreativo
x Rota Uniformes (Sub-20)
e ADC LM x Tele Gás Sorocaba I ou Laticínios Tadeu
(Principal).
Taça Votorantim 2
Resultados de ontem
no Cermag: Águias do

Casa Branca 2 x 1 Sindicato dos Bancários (Feminino), Sem Compromisso 0 x 1 General Diesel (Veterano) e Lord’s 6 x
1 Parque do Matão (Master).
Liga Independente
Os clubes interessados
em fazer parte da Liga Independente de Futebol de
Sorocaba (Lifus) devem ligar para 3231-4554. Segundo o presidente Arlindo Alves, mais de 50 agremiações já procuraram a
nova entidade. A sede
está funcionando provisoriamente na rua Morvan

Dias Figueiredo, 445, Jardim Santa Rosália.
Pede jogo
O master e o principal da
Fazenda São Pedro pede jogo
para domingo. Contato com
Cidinho pelo telefone 97115100. O Bela Montanha do
Mato Dentro para sábado.
Falar com Duda pelo 97094531. O Juventude do Laranjeiras para domingo. Falar com Sérgio pelo 33112423 ou 9107-2612. O Itavuvu para domingo. Contato com Osvaldo pelo 32261263. O Comercial para sábado. Tratar com Baiano
pelo 3226-5559.

