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VÔLEI MESMO COM ELENCO JOVEM, JOSEENSES CONSEGUIRAM JOGAR DE IGUAL PARA IGUAL NA MAIOR PARTE DO TEMPO

FESTA EM CASA
Taubaté leva a melhor
no clássico com S. José

Clássico. O Taubaté venceu o São José
nesta terça-feira, no ginásio do Abaeté
Moacir Santos/Cortesia

CAMPEONATO PAULISTA. ATUAL
PENTACAMPEÃO PAULISTA SE IMPÔS
APÓS LEVAR SUSTO NO PRIMEIRO SET
taubaté
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

No clássico do Vale no Campeonato Paulista de Vôlei, o
Taubaté levou a melhor sobre
o São José. Nesta terça-feira
à noite venceu por 3 a 1, virada, no ginásio do Abaeté,
em Taubaté, com parciais de
25/27, 26/24, 25/19 e 25/21, em
duas horas de partida.

O time da casa contou com o
apoio da torcida e confirmou a
superioridade técnica do time
que tem maior investimento financeiro. Os joseenses, assim
como contra o Sesi, conseguiram dificultar as ações, mas
não conseguiram sair de quadra
com a vitória.
Agora, o Taubaté tem 100%
de aproveitamento em três rodadas, enquanto os joseenses
sofreram a terceira derrota seguida no torneio.
Os joseenses voltam a jogar na

sexta-feira, quando recebem o
No segundo set, os joseenses
Atibaia, a partir das 19h, no gi- novamente dificultaram para os
násio do Sesi. Já os taubateanos donos da casa. Mas o Taubaté
visitam o Itapetininga no sába- conseguiu se impor e fechou
em 26 a 24, empatando a partida
do, a partir das 18h.
e garantindo ao meNesta quarta, o São
José, mesmo com um
nos mais dois sets no
elenco tecnicamente
Abaeté.
inferior, conseguiu
No terceiro set, o
se impor sobre os JOGOS
time da casa foi sobetaubateanos, que foram
rano. Não deu chanpor sua vez estavam disputados
ces aos joseenses e,
desfalcados de Dou- por São José
em um momento com
menos equilíbrio, imglas Souza, Lucarelli, e Taubaté
Maurício Souza, Lu- até agora no
pôs a superioridade
e fechou em 25 a 19,
cão, Carísio e Tha- Paulista
virando a partida. O
les, todos na Seleção
Brasileira, assim como técnico quarto set seria decisivo para o
Renan, substituído pelo auxiliar São José. Mas o Taubaté, com
Maurício Thomas. E, no primei- um jogo mais seguro, conseguiu
ro set, São José foi superior e fazer a valer a superioridade e
fechou o jogo em 25 a 21).
fechou em 27 a 25.

BASQUETE

Osasco será
o adversário
do São José
nas oitavas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
O Osasco é o adversário do
São José nas oitavas de final
do Campeonato Paulista de
Basquete, que serão disputadas na série melhor de três
partidas. Os confrontos ficaram definidos após o encerramento da primeira fase, na
noite de segunda-feira. E o
primeiro jogo será já na quinta-feira, no ginásio Geodesico, em Osasco. Como tem
melhor campanha, o time da
região terá o direito de fazer
até duas partidas em casa.
A primeira no ginásio Lineu de Moura será sábado,
a partir das 18h, com entrada gratuita. Caso seja necessário um terceiro confronto,
este será na segunda-feira,
dia 16, a partir das 20h, no
mesmo local.
Na primeira fase do torneio, os joseenses ficaram
em quarto lugar do grupo B,
com 5 vitórias e 5 derrotas.
O Osasco foi o quinto colocado no grupo A, com duas
vitórias e 10 derrotas - grupo A tinha 7 equipes, contra
6 do grupo B.
Quem vencer, vai às quartas de final, onde quatro
equipes já estão previamente classificadas, sem precisar passar pelas oitavas.
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Arthur Marega Filho/São José Basketball

Mata-mata. São José vai
encarar o Osasco nas oitavas

MARTINS PEREIRA DE FOLGA NA TABELA, SÃO JOSÉ SÓ VOLTA A JOGAR NO PRÓXIMO DIA 22 PELO CAMPEONATO DA QUARTA DIVISÃO, CONTRA O GUARULHOS

Águia pega o sub-23 do Timão
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Com o W.O. do Catanduvense
no Campeonato Paulista da
Quarta Divisão, o São José
estará de folga na tabela do
grupo 14 e só voltará a jogar
no outro domingo, dia 22 de
setembro, contra o Guarulhos, na última e decisiva rodada. Assim, até lá, o técnico

Francisco Oliveira terá bastante tempo para trabalhar com
os jogadores.
E, nesta quarta, a equipe faz
um interessante jogo-treino
contra o time sub-23 do Corinthians, a partir das 9h, no
estádio Martins Pereira, em
São José dos Campos, com
portões abertos, onde testes
e movimentações poderão ser
feitas para aprimorar a equipe.

O time da região vem de uma
amarga derrota para o Fernandópolis, de virada, por 3 a 2,
no domingo passado, fora de
casa, quando acabou caindo
para o terceiro lugar no grupo,
que agora só tem as três equipes na disputa.
AGENDA.

Agora, no próximo domingo, o Guarulhos recebe o

Fabiane Fotografia Esportiva

Teste. Águia faz jogo-treino

Fernandópolis na grande São
Paulo. Se vencer ou até empatar este confronto, a Águia
do Vale precisará de uma vitória simples no confronto
direto da última rodada. Mas,
se o Fernandópolis vencer,
aí o São José precisará apenas de um empate diante dos
torcedores para avançar no
campeonato e ir às quartas
de final, que será disputada
no sistema de mata-mata.
O meia Leandro, que estava
suspenso por terceiro cartão
amarelo, está de volta para
recuperar a posição.
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