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QUARTA DIVISÃO DIRETORIA DA ÁGUIA DO VALE INSCREVE 20 JOGADORES PARA A PRIMEIRA RODADA; TIME TEM SETE PATROCINADORES CERTOS

SEMANA DA ESTREIA
É contagem regressiva!
MARTINS PEREIRA. SÃO JOSÉ VAI
ENTRAR EM CAMPO CONTRA O
GUARULHOS, NO OUTRO SÁBADO
TAUBATÉ
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

A uma semana da estreia
no Campeonato Paulista da
Quarta Divisão, o São José
tem 20 jogadores inscritos
para a primeira rodada. Muitos deles ainda não treinaram no time e vão fazer isso
apenas no início da próxima
semana, já que vários atletas
foram contratados de equipes que estavam nas Séries
A-2 e A-3 do Paulista e terminaram seus compromissos
na semana passada. Aliás,
muitos times que estão na
disputa do torneio também

contra o AD Guarulhos. A
Águia do Vale está no grupo 4,
formado por oito equipes. Na
primeira rodada, a equipe têm
dois goleiros: Agenor e Isaac;
dois laterais: Denis e Luciano
Pit; quatro zagueiros: Raphael,
Luizão, Breno, Léo Turbo;,
quatro volantes: Anderson Júnior, Sydney, Marcelinho, Marcinho; dois meias: Alan Lopes,
Vinicius Reis e seis atacantes: Miqueias, Dieguinho, Robinho, Erik Bessa, Pedrinho,
Lucas Lima.

vivem a mesma situação para
se reforçarem.
O campeonato, que é disputado por atletas com até 23
anos, de acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, pode ter até 28
atletas inscritos. O time da região, comandado pelo técnico
Ricardo Costa, estreia no dia 7
de abril, um sábado, às 20h30,
no estádio Martins Pereira,

ESTRUTURA.

35

MIL
Reais, aproximadamente,
é o valor arrecadado pela
diretoria do São José com
patrocinadores por mês

Definido. O São José tem 20 jogadores
inscritos para a primeira rodada do torneio
São José E.C/Divulgação

Desta vez o clube tem sete
patrocinadores para o campeonato, garantindo ao menos R$
35 mil mensais para despesas
salariais dos jogadores. Todos
foram oficialmente apresentados na última quarta-feira, em
evento no Espaço Nova Era,
quando os uniformes oficiais
produzidos pela RT Sports também foram divulgados.

.

