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VÔLEI DIRETORIA AINDA CORRE ATRÁS DE REFORÇOS PARA O TIME DA REGIÃO; CIDADE TAMBÉM ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE CT PARA HANDEBOL

FOME DE TÍTULOS
Taubaté quer ainda mais
SUPERLIGA. CAMPEÃO BRASILEIRO NO ÚLTIMO SÁBADO, TIME DA REGIÃO PROJETA ELENCO
MAIS FORTE PARA A PRÓXIMA TEMPORADA; PREFEITO PROMETE MANTER INVESTIMENTO
TAUBATÉ
Marcos Eduardo Carvalho
marcosovale78

Atual campeão da Superliga
Nacional masculina, no último
sábado, o Vôlei Taubaté agora
dá uma pausa nos treinamentos. Porém, não deixa de projetar o futuro e projeta novas
conquistas a partir da próxima
temporada. No segundo semestre, o time já volta a disputar o Campeonato Paulista,
onde busca o sexto título consecutivo. Também vai disputar
novamente a Superliga Nacional, a Copa do Brasil, a Liga
Sul-Americana e novamente a
Libertadores da modalidade.
O elenco taubateano é mantido com recursos do Fadat
(Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté),
que recebem a bolsa auxílio
da Prefeitura, principal mantenedora da equipe, com aporte
de cerca de R$ 2 milhões. E,
de acordo com a gestão da cidade, a tendência é continuar
com apoio forte ao time na
próxima temporada. “É o legado da prática esportiva, no
alto rendimento, 40 equipes e
mais de 18 mil praticantes de
esporte na cidade”, disse o
prefeito de Tuabaté, Ortiz Junior (PSDB), em entrevista ao
programa ‘Os Donos da Bola’,
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TÍTULOS
de expressão foram
conquistados pelo Vôlei
Taubaté desde 2014,
quando iniciou o projeto

da TV Bandeirantes.
“A gente está na sexta temporada, com 9 títulos e a gente vai
dar trabalho. Queremos montar
um grupo mais forte, mais competitivo e conquistar tudo o que
puder este ano”, disse o prefeito
Ortiz Junior (PSDB).
O prefeito também revelou que

existe mais um projeto esportivo na cidade, além da arena
esportiva, que ainda não saiu
do papel. “Estamos terminando
um projeto do Centro de Treinamentos esportivo de handebol, para ser também o centro
de treinamentos da Seleção
Brasileira aqui em Taubaté, ali

em uma área onde é o ginásio
esportivo do Emecal, sede da
nossa equipe. Estamos fechando um projeto de R$ 1,5 milhão,
com emenda parlamentar, para
construir a sede da nossa equipe de handebol, das categorias
de base e sediar ainda as competições”, disse Junior.
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Levantador de títulos. O capitão Rapha, do
Taubaté, durante a festa da Superliga
Gaspar Nóbrega/Inovafoto/CBV e Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

FEMININO SÃO JOSÉ RECEBE O SÃO FRANCISCO-BA E QUER VENCER PARA VOLTAR AO G-8 DA COMPETIÇÃO; TIME DA REGIÃO ESTÁ EM DÉCIMO LUGAR

Meninas da Águia
buscam reação
no Brasileiro
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
O São José busca a recuperação no Campeonato Brasileiro Feminino nesta quartafeira, quando recebe o São
Francisco-BA, a partir das
15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela nona rodada da primeira fase do torneio.
Na quarta passada, as Meni-

nas da Águia perderam fora de
casa para o Kindermann-SC,
em Florianópolis e, com o resultado, saíram novamente do
G-8, o grupo das oito primeiras
que avançam para a segunda
fase. Agora, o time comandado
pelo técnico Cléber Arildo está
em décimo lugar, com 9 pontos. São três vitórias e cinco
derrotas até agora no torneio.
Para tentar a reação, o time
joseense encara um adversário

que faz campanha irregular. O
São Francisco está em 14º lugar, antepenúltima colocação,
com apenas 4 pontos. Na rodada passada, perdeu em casa
para o Audax por 1 a 0.
A meta do São José é voltar
ao G-8 nesta que é a última
partida antes da parada de
quase dois meses do campeonato. O Brasileirão Feminino
dá uma pausa esta semana e
só volta em julho, após a realização da Copa do Mundo de
Futebol Feminino, que será
disputada na França.
SEM PARADA.
Em casa. O São José volta a
jogar no Martins Pereira
Gabriel Dantas/São José Futebol Feminino

Por outro lado, o Campeonato Paulista, outro torneio
disputado pelas Meninas da
Águia, segue com sua fase
classificatória normalmente
até o dia 15 de junho.
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