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de Ouro.
MMBola
Messi conquista pela
sexta vez o prêmio
de melhor jogador do
mundo PÁG. 32
JOAQUINZÃO BURRO DA CENTRAL FAZ PRÉ-TEMPORADA NA ADC VOLKS E JÁ TREINA VISANDO O CAMPEONATO, QUE COMEÇA NO DIA 22 DE JANEIRO

Pré-temporada. Jogadores do Taubaté
durante treino na ADC Volkswagen
Caíque Toledo/ovale

NOMES DE PESO PARA
LUTAR PELO ACESSO
SÉRIE A-2. TAUBATÉ CONFIRMA DEZ NOVOS JOGADORES PARA A TEMPORADA 2020, INCLUINDO
JOGADORES QUE SUBIRAM RECENTEMENTE PARA A SÉRIE A-1 E SÉRIE C DO BRASILEIRO
TAUBATÉ
Da redação
@jornalovale

O Taubaté anunciou, oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 12 reforços para
a Série A-2 do Campeonato
Paulista de 2020 e confirma a
montagem de um time forte
para brigar pelo acesso à elite
na próxima temporada.
Dez deles já estavam participando normalmente de
atividades comandadas pela
comissão técnica desde a semana passada, e, agora, aprovados em exames médicos,
assinaram seus contratos definitivos. Entre as novidades,

está o goleiro William Menezes,
que disputou 24 jogos pelo clube em 2013. Vendido pelo Alviazul ao Coritiba-PR naquela
temporada, também garantiu
um acesso para a elite no ano
passado pelo Oeste, e este ano
estava no Boavista, de Portugal.
Na defesa, também chegam
ao Joaquinzão o lateral-direito
Danilo Negueba, ex-Nacional
e que também pode atuar mais
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JOGADORES
já fazem parte do elenco do
Taubaté que vai disputar
o Campeonato Paulista da
Série A-2 deste ano

à frente; os laterais-esquerdos
Denis Neves e Malcoon, respectivamente titulares de Santo André e Inter de Limeira este ano,
quando as duas equipes conseguiram o acesso para a elite; e o
zagueiro Maurício, emprestado
pela Ferroviária, onde foi titular
na última Copa Paulista.
O meio-campo ganha os reforços dos volantes Marcos
Antônio (campeão brasileiro
da Série C pelo CSA-AL e que
estava no Paysandu este ano) e
Levi (que vem da Portuguesa-RJ
e disputou a elite carioca dos
últimos anos por Madureira-RJ
e Cabofriense-RJ). A armação
ganha o meia Boquita, revelado
pelo Corinthians, com passagem pela Seleção Brasileira na
base, destaque na Portuguesa, e

FRASE
que foi
EE“Ofeitoplanejamento
pós-Copa Paulista,
nós entendiamos
a necessidade de
contratações pontuais”
Ivan Izzo
Técnico do Taubaté

que estava no Marcílio Dias-SC,
além do meia Giovanni Pavani,
emprestado pelo Linense, e que
foi um dos destaques do São
Bernardo semifinalista da Copa
Paulista deste ano.
No ataque, as novidades são
Quirino, campeão das séries D
e C do Brasileiro nos últimos
anos pelo Operário Ferroviário-PR e que estava vestindo a
camisa do Ypiranga-RS; e Maykinho, um dos principais destaques do Santo André campeão
da Série A-2 deste ano e que
estava atuando pelo Água Santa. Também contratado, o centroavante Ermínio se apresenta
no próximo dia 10, pois estava
atuando até recentemente pelo
São Caetano, onde foi campeão
da Copa Paulista.
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