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FEMININO MENINAS DA ÁGUIA TENTAM ENTRAR NA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO APÓS PAUSA PARA A COPA DO MUNDO

NOVO FOCO
Meninas embaladas
CAMPEONATO BRASILEIRO. APÓS TÍTULO DOS JOGOS REGIONAIS, SÃO JOSÉ
VOLTA AS ATENÇÕES AO TORNEIO NACIONAL E VISITA O AUDAX EM OSASCO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Embalado com o título nos
Jogos Regionais conquistado em Ilhabela e São Sebastião, o São José volta as suas
atenções para o Campeonato
Brasileiro de Futebol Feminino, que retoma seus jogos
após a parada para a Copa do
Mundo, encerrada no último
domingo. E as Meninas da
Águia visitam o Audax Osasco nesta quinta-feira, a partir
das 19h, no estádio José Liberatti, em Osasco, pela 11ª
rodada da primeira fase.
O time da região, comandado pelo técnico Cléber Arildo, está atualmente em décimo lugar na classificação
geral, com 10 pontos ganhos,
com três vitórias, um empate e cinco derrotas. Assim, o
time precisa pontuar para seguir firme na briga pela classificação à segunda fase, que
contempla os oito primeiros
colocados.
Pelo torneio nacional, o
São José não entra em campo desde o dia 15 de maio,
quando empatou em casa

Brasileiro. A lateral-direito Poliana, do São
José, que agora foca no torneio nacional
Tião Martins/PMSJC

por 1 a 1 contra o São Francisco-BA, resultado que tirou
as joseenses da zona de classificação. A próxima adversária das Meninas da Águia
está em sexto lugar, com 16
pontos ganhos, mais perto da
vaga à próxima fase.
“Viemos de uma semana intensa de jogos. Foi gratificante estar lá e conquistar o título (dos Jogos Regionais). Mas
agora a história muda, o foco
muda. Temos um jogo muito
importante em Osasco contra
o Audax e temos que estar
seguros e ainda mais fortes
para que possamos conquistar o resultado que nos interessa. Sabemos que será um
jogo complicado, porque o
Audax tem uma equipe bem
formada”, disse o treinador,
através da assessoria de imprensa. O São José vem de
vitória sobre Pindamonhangaba por 3 a 0 na competição
regional.
Para esta quinta, o São José
conta com o retorno da atacante Michele Carioca, que ficou
mais de dois meses fora, devido
a uma lesão no tornozelo. Ela é
a artilheira do time no campeonato, com seis gols até agora, e
também uma das mais antigas
no grupo, desde 2011.
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JOAQUINZÃO EM TRÊS PARTIDAS NA COPA PAULISTA, TAUBATÉ FEZ APENAS UM GOL ATÉ AGORA, COM RODRIGUINHO

Ataque é o setor que mais
preocupa técnico do Burrão
TAUBATÉ
Foi apenas seu segundo jogo
e a primeira vitória na Copa
Paulista, mas o técnico do
Taubaté, Ivan Izzo, já vê uma
melhora do Burro da Central
na competição.
Depois de estrear com derrota e trocar o comando técnico, o Alviazul teve novo revés na segunda rodada, e, no
último domingo, enfim conseguiu seus três primeiros
pontos, ao vencer o Juventus
no Joaquinzão.
Para tentar embalar de vez
no campeonato, a equipe enfrenta o Desportivo Brasil no

sábado, novamente em casa, e
o técnico taubateano quer que
o time continue em evolução.
O setor que mais preocupa Izzo é o ataque. Até agora
foi apenas um gol marcado,
de Rodriguinho, e, apesar
de manter a posse de bola, o
time pouco cria oportunidades
reais de gol.
“De positivo vejo a estrutura
tática que a equipe levou para
o jogo. Uma atitude agressiva,
de quando não tem a posse
compactar. Precisamos seguir
e evoluir na parte ofensiva, na
transição, criação de jogadas.
A gente tem chegado mas definido pouco”, disse, em entrevista coletiva.

Caíque Toledo

Trabalho. Jogadores do
Taubaté durante treino

No treino desta quarta-feira,
no CT do Clube da Volks, o
treinador mais uma vez não
pode contar com duas peças
ofensivas: o meia Velicka, que
já foi desfalque no último jogo
e pode ficar fora no sábado, e
o jovem atacante Lucas Grossi, que, com uma inflamação,
pode perder mais algumas rodadas no estaleiro.
Além disso, Izzo não poderá
contar com o atacante Elton
Morelato, expulso contra o
Juventus e que participou da
jogada do gol de Rodriguinho.
Por outro lado, a tendência é
que ganhe o reforço de Carlinhos, lateral que também pode
atuar mais avançado.
“A equipe se portou, na minha opinião, um pouco melhor. Como estamos em início
de trabalho, acho que para encorparmos o mais rápido possível temos que trabalhar em
cima dessa repetição”, afirmou
o treinador.
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VILA BELMIRO

Santos quer
vetar Kaio Jorge
na seleção
BASE. O Santos não quer

liberar Kaio Jorge para a
seleção brasileira sub-17.
O atacante foi convocado
para amistosos contra o
Paraguai, nos dias 23 e 26
deste mês. O clube ainda
vai consultar o técnico
Jorge Sampaoli.

SÃO JANUÁRIO

Vasco tenta
melhorar
pontaria
TRABALHO. O Vasco

segue trabalhando em
Foz do Iguaçu (PR) para a
sequência da temporada.
Um dos pontos que
Vanderlei Luxemburgo
vem mais exigindo dos
seus comandados diz
respeito à pontaria.
importante
EE“nóssempre
trabalharmos
para aprimorarmos os
fundamentos”
Rossi
Atacante do Vasco

período sem
EE“Ojogos
aumenta a
nossa capacidade
de preparação e não
podemos desperdiçar
estas chances”
Idem

LISTA

Mbappé é o
jogador mais
caro do mundo
DADOS. O jovem francês

Kylian Mbappé, do PSG,
lidera, pelo segundo ano
consecutivo, a lista de
jogadores mais caros
do mundo até 21 anos,
segundo a Soccerex e a
Prime Time Sport, com
261,5 milhões de euros.

