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Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

JOAQUINZÃO TIME DA REGIÃO VEM DE VITÓRIA SOBRE O LÍDER JUVENTUS FORA DE CASA E GARANTE VAGA ANTECIPADA

ALTO ASTRAL
Olho é na liderança
COPA PAULISTA. TAUBATÉ JÁacumula SEIS PARTIDAS SEM DERROTAS
NA COMPETIÇÃO ESTADUAL e tem vaga garantida na segunda fase
TAUBATÉ
Da redação
@jornalovale

O clima não podia ser melhor pelos lados do estádio
Joaquinzão. Com seis jogos
de invencibilidade na Copa
Paulista, o Taubaté conseguiu de forma antecipada
sua vaga para a segunda fase
da competição, e, de quebra,
acabou com um incômodo
jejum ao vencer o Juventus
por 1 a 0 fora de casa neste
domingo.
Isso porque o Burro da
Central não vencia o time da
capital na Rua Javari desde
1962, com o tabu perdurando
pelos últimos 57 anos.
Neste fim de semana, o
gol do zagueiro Rafael Castro acabou com a escrita,
gerando muita comemoração por parte dos torcedores taubateanos que foram
até São Paulo. E, claro, do
próprio elenco do time da
região.
“Tem muitos anos que ouço
isso, que o Taubaté não ganhava na Javari. A gente
veio muito motivado para cá,
estou muito feliz de ter vencido aqui, acabar com isso e
garantir nossa classificação”,
disse o goleiro Rafael Dida,
que é natural da cidade e em

sete jogos sofreu apenas três
gols.
Resultado histórico à parte,
o Taubaté não quer deixar a
bola cair. Classificado para a
próxima fase com duas rodadas de antecedência, o Burro
ainda tem a chance de tirar a
liderança do Juventus, mas

quer, pelo menos, manter a
segunda colocação do grupo. Para isso, o técnico Ivan
Izzo já começa nesta terça a
esboçar o time que entra em
campo diante do Desportivo
Brasil, fora de casa, na sextafeira.
“Foi uma conquista dos atle-

tas de entrar para a história
do clube, só que a gente quer
muito mais. Próxima fase uma
mais difícil, a gente espera que
o grupo possa continuar essa
evolução e a gente entrar para
a história também levando o
Taubaté para uma competição
nacional”, disse o treinador.
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PALMEIRAS

Vitor Hugo e
Luiz Adriano
são inscritos
TIME. O zagueiro Vitor
Hugo e o atacante Luiz
Adriano reforçarão
o Palmeiras para ass
quartas de final da
Libertadores. Assim,
Henrique Dourado, mais
uma contratação ficam
fora por enquanto.

CRUZEIRO

Fortaleza
explica saída
de Ceni agora
BRASILEIRÃO. O Cruzeiro
anunciou domingo a
contratação do técnico
Rogério Ceni. Antes, o
Atlético tentou anunciar
o ex-goleiro, mas recebeu
resposta negativa. O
presidente do Fortaleza
Marcelo Paz explicou.

momento
EE“Naquele
do convite do Atlético,
estávamos em meio às
finais do Cearense”
Marcelo Paz
Presidente do Fortaleza

Boa fase. Taubaté está classificado para
a segunda fase da Copa Paulista
Bruno Castilho / EC Taubate

MORUMBI PROFETA TEM PROBLEMA NO MÚSCULO DA COXA E DESFALCA O SÃO PAULO POR TEMPO INDETERMINADO

Hernanes sofre
lesão e não tem
previsão de volta
GAZETAPRESS
O São Paulo informou nesta
segunda-feira que Hernanes
sofreu uma lesão grave no
adutor direito. O Tricolor, no
entanto, não detalhou o tipo
de problema que o Profeta
terá de tratar e tampouco o
prazo para retorno do capitão
da equipe comandada pelo
técnico Cuca.

No último sábado, no clássico contra o Santos, Hernanes
começou a partida no banco
de reservas, mas substituiu
o volante Luan no intervalo.
O São Paulo, que havia saído
atrás no placar, virou o jogo
com o Profeta no comando
do meio-campo, mas, após somente 15 minutos, foi ao chão
e saiu de maca do gramado.
Desde que retornou ao São
Paulo nesta temporada, Her-

nanes vem sendo atrapalhado
pelos problemas físicos e não
consegue ter uma sequência
como titular da equipe.
No primeiro semestre, já teve
de tratar uma tendinite na perna direita e um estiramento no
músculo posterior da coxa esquerda. Durante a pausa para
a Copa América, o Profeta
teve tempo para, enfim, se preparar de maneira adequada,
sem pressa, e voltar à condição física ideal.
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Lesão. Hernanes durante treino
no CT da Barra Funda

MINUTOS
foi o tempo que Hernanes
ficou em campo no sábado
contra o Santos durante o
clássico no Morumbi

GÁVEA

Gabigol pode
voltar ao Fla
no clássico
BRASILEIRÃO. Em

recuperação da lesão
muscular que o tirou da
equipe, o atacante Gabigol
tem chances de voltar ao
Flamengo no clássico deste
sábado, em Brasília, diante
do Vasco. Ele já iniciou
trabalho de transição.

