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BASQUETE AGORA, O TIME DO TÉCNICO JAÚ VOLTA A JOGAR NA SEXTA-FEIRA, QUANDO VISITA O SÃO JOÃO, ÀS 20H

ITAQUERA

RECUPERADO
Vitória fora de casa
CAMPEONATO PAULISTA. SÃO JOSÉ VENCE O RIO CLARO POR 90 A 75 E
REAGE APÓS DUAS DERROTAS CONSECUTIVAS NA COMPETIÇÃO ESTADUAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

O São José venceu o Rio Claro por 90 a 75 nesta segunda-feira, fora de casa, pela
quarta rodada da primeira
fase do Campeonato Paulista de Basquete. O time da
região se recuperou de duas
derrotas consecutivas e, agora, em quatro jogos, tem duas
vitórias e duas derrotas no
Estadual.
Os joseenses, comandados
pelo técnico Paulo Cézar Jaú
volta a jogar fora de casa na
sexta-feira, quando visita
o Unifae São João, em São
João da Boa Vista. A equipe
da região tenta uma vaga direta nas quartas de final do
campeonato, sem precisar
passar pelas oitavas.
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PONTOS
fizeram Korian e Jefferson,
cada um, pelo Rio Claro, os
dois principais cestinas da
partida desta segunda

tida, abriu 11 pontos de frente
no intervalo: 46 a 35 para os
joseenses.
Depois do intervalo, o time
de São José dos Campos conseguiu se manter sempre à
frente. Apesar da reação do
time da casa e da pressão da
torcida, o São José conseguiu
manter ainda uma boa vantagem, que era de 10 pontos no
final do terceiro quarto.
Nos últimos dez minutos, os

joseenses não deram ‘sopa
para o azar’. Ao contrário dos
dois últimos jogos, foi mais
concentrado para o período decisivo, errou menos e acabou
saindo de quadra com o primeiro triunfo como visitante.
Korian e Jefferson, do Rio
Claro, foram os dois principais
cestinhas da partida. O argentino Figueredo, com 17, foi o
principal pontuador da equipe
de São José dos Campos.
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Reação. O São José voltou a vencer nesta
segunda-feira pelo Campeonato Paulista
Arthur Marega Filho/São José Basketball

VILA PRESIDENTE QUER UM ENCONTRO ENTRE O TÉCNICO JORGE SAMPAOLI E O DIRETOR DE FUTEBOL PAULO AUTUORI

Peres: reunião
para aparar as
‘arestas’ no Peixe
GAZETAPRESS
O presidente do Santos,
José Carlos Peres, quer se
reunir com Jorge Sampaoli
e o diretor de futebol Paulo
Autuori nos próximos dias.
O objetivo é aparar as arestas entre diretoria e comissão técnica.
Há chance do encontro
ocorrer ainda nesta segun-

Goleiro da
base pode
substituir
Cássio
GAZETAPRESS

O JOGO.

Nesta segunda, o time da
região foi melhor durante a
maior parte do tempo. Apesar dos muitos erros no primeiro quarto, conseguiu fechar o primeiro período da
partida com uma vantagem
de sete pontos: 23 a 16.
No segundo quarto, o São
José continuou dominando
as ações. Com Duda e companhia fazendo uma boa par-
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Treino. Caíque França em
treino no CT Joaquim Grava

da-feira, no CT Rei Pelé, mas
a conversa periódica dos
membros do Comitê de Gestão, no Business Center, em
São Paulo, pode adiar o papo.
Peres está incomodado com
algumas atitudes recentes de
Sampaoli – e vice-versa. Só
que ambos priorizam a disputa do título brasileiro e tentam
evitar crise.
O último “episódio” ocorreu
no domingo, no Morumbi. Na

Ivan Storti/Santos FC

Encontro. O presidente do
Santos, José Carlos Peres

zona mista, o presidente foi
questionado sobre o pedido
de Jorge Sampaoli, em julho,
para retirar a multa rescisória do contrato até dezembro
de 2020 – e confirmou. Peres
lamentou o vazamento da informação depois de ter tentado resolver internamente,
porém, não quis omitir.
A requisição de Sampaoli
foi recusada pelos gestores.
O treinador não deseja sair
antes do fim da temporada,
mas vê a palavra acima de
qualquer cláusula contratual
e não queria a multa desde o
início da negociação. O Peixe, em contrapartida, prefere
não correr o risco. O argentino foi procurado por Irã,
Marrocos, Equador, Atlético
-MG, Flamengo e Bétis (ESP)
neste ano.
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O Corinthians precisará superar a ausência de Cássio
para vencer o Botafogo no
próximo sábado, às 17h, na
arena, pela 15ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
O goleiro recebeu o cartão
amarelo diante do Internacional, no último domingo, e
está suspenso. Sem o camisa
12, o Timão não venceu em
2019. O Corinthians esteve
sem o ídolo na derrota por
1 a 0 para a Chapecoense
(Copa do Brasil), empate em
0 a 0 com Cruzeiro e revés
por 1 a 0 diante do Santos
(Brasileirão).
E para piorar a situação,
Walter, reposição imediata, é
dúvida por causa de lombalgia. Caíque França, o terceiro
goleiro, pode fazer a primeira
partida oficial em 2019.
Após o 0 a 0 no Beira-Rio,
o Timão é o sexto colocado
do Nacional, com 24 pontos
e na zona de classificação
para a Libertadores da América em 2020.
O Corinthians fará um treino na arena em Itaquera na
próxima quarta-feira, às 16h,
em preparação para o jogo
contra o Botafogo. O técnico Fábio Carille explicou a
programação. A atividade no
estádio do próximo compromisso foi um pedido do elenco. As demais movimentações serão no CT. Isso foi um
pedido dos próprios jogadores, e entra nessa questão de
ter um grupo muito novo. Jogadores estão jogando pouco
ou nem estão jogando ainda,
é diferente nosso gramado”,
disse o treinador.
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