Terça-Feira,21 de Maio de 2019

Sesi/Araraquara vence Sorocaba fora
Vivendo um bom momento na Liga de Basquete Feminina, o Sesi/Araraquara conquistou outra
grande vitória fora de casa.
Neste domingo (19), a equipe derrotou o Pró-Esporte/
Sorocaba, fora, por 67 a 53.
O confronto aconteceu no
Ginásio de Esportes “Gualberto Moreira”.
Com a vitória, a equipe
se manteve na terceira posição da competição com
9 triunfos em 12 jogos. No
individual, o destaque foi
a pivô Aline Moura, prin-

Equipe ocupa a terceira colocação na classificação geral
(Foto: divulgação)

cipal jogadora de Araraquara com 19 pontos, 9
rebotes, 68% de aproveitamento e eficiência 24.
A experiente Karen também deixou boa contribuição em sua melhor partida de 2019, com 16 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Débora anotou um
duplo-duplo de 13 pontos
e 10 rebotes – o primeiro
da armadora no ano.
No próximo sábado (25),
às 16 horas, o Sesi/Araraquara recebe no Gigantão
a LSB RJ/Sodiê Doces.

Pela Série D do Brasileirão,
Ferroviária vence fora
A Ferroviária até Maringá/PR e conquistou uma importante vitória na Série D do Campeonato Brasileiro.
Na luta pela classificação, a equipe venceu os donos da
casa por 2 a 0, com gols de Caíque e Raphael Luz, no
Estádio “Willie Davids”.
A time comandado por Vinícius Munhoz é vice-líder
do Grupo A17, com seis pontos, um atrás do Avenida.
Maringá tem 2 e Joinville, 1. Classificam-se os líderes
dos grupos e os 15 melhores segundos colocados.
A equipe grená volta a jogar com o Maringá no próximo sábado (25), às 18h, na Fonte Luminosa. Na sequência, no 1º de junho, também às 18h na Fonte Luminosa, o adversário será o Avenida. E, encerrando a
primeiro fase, a equipe irá encarar o Joinville, fora, no
dia 9 de junho, às 18h.
FICHA TÉCNICA
MARINGÁ 0x2 FERROVIÁRIA. Local: Estádio
Willie Davids, em Maringá. Data/Horário: 18/5/2019,
às 17h. Arbitragem: Christiano Gayo Nascimento,
auxiliado por Marconi de Souza Gonçalo e Renato Gomes Tolentino. Público: 454 pagantes. Renda: R$
5.355,00. Cartões amarelos: Nem, Jean Neves e Wilian Simões (Maringá); Caíque, Dedê Costa e Bruno
Morais (Ferroviária). Gols: Caíque (1’ do 1T) e Raphael
Luz (7’ do 2T) para a Ferroviária.

Uma vitória neste sábado (25) deixa a equipe
praticamente classificada (Foto: Jonatan Dutra/AFE)

MARINGÁ: André Ferlini, João Carlos, Arthur, Marcelo Xavier e Wilian Simões; Jean Neves, Nem e Everton (Júnior Prego); Orobó (Matheus Rodrigues), Welton Paraguá (Rogerinho) e André Lima. Técnico: Sandro Forner.
FERROVIÁRIA: Gabriel Leite; Alisson, Luís Gustavo, Luís Felipe e Arthur; Daniel (Bruno Morais), Caíque (Clayton) e Raphael Luz (Íkaro); Jorge Eduardo,
Dedê Costa e Léo Castro. Técnico: Vinicius Munhoz.

ABA/Fundesport vence Copa São Paulo de Ciclismo
em Lençóis Paulista
pelo Paulista Sub19
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Vôlei feminino
Sub20 vence Rio
das Pedras

Nesta terceira-feira, a equipe Sub20 busca classificação
á final estadual do Joguinhos (Foto: Jonas Bezerra)

Em sua segunda partida tida na competição. A cenpela APV (Associação Pró- tral Eduarda Gustavo foi
Voleibol), categoria Adulta, a um dos destaques da parequipe Sub20 do Vôlei+/Fun- tida, marcando sete pontos
desport jogou na tarde deste somente de bloqueio.
sábado (18), no Ginásio de
O Vôlei+/Araraquara joEsportes “Guilherme Frago- gou com: Jaqueline Santos,
so Ferrão” – Ginásio da Pis- Teodora Pisani, Kawana
ta, e venceu Rio das Pedras Vianna, Nicole Polegato,
por 3 sets a 1, parciais de 25/ Jéssica Santos, Luana Go10, 19/25, 25/28 e 25/17.
doy, Ana Beatriz Dutra,
Com exceção do segun- Gabby Santos, Mariana Sido set com vitória do ex- mões, Isabella Moreira, Paperiente time de Rio das ola Cury, Eduarda Gustavo
Pedras, as meninas de Ara- e Nayara Almeida. Técnico:
raquara mantiveram o Eduardo Zambone. Assisgrande volume de jogo e tentes: Welton Franco e Levenceram a primeira par- tícia Kob.
Jogos Abertos da Juventude
Nesta terça-feira (21), Araraquara irá sediar a final regional dos Jogos Abertos da Juventude. Os jogos acontecerão no Ginásio da Pista com a seguinte programação:
às 18h30 - Araraquara x Guariba; às 19h30 - Porto Ferreira x Ibitinga; e, às 20h30 - Final entre os vencedores.
O campeão regional participará da final estadual dos
Joguinhos que acontecerão entre os dias 14 e 22 de junho, em Marília.

Ferroviária goleia
Ponte Preta
pelo Paulista

Divulgação

Um vitória importante sobre Jundiaí
(Foto: Marcos Chiocchini/ABA)

Na noite fria desta sexta-feira (17), em Araraquara, a
equipe masculina Sub19 da Araraquara/ABA/Fundesport conquistou uma importante vitória dentro do Campeonato Paulista ao superar o time Jundiaí, no Gigantão, por 80 a 55.
Geovanne com 23 pontos, Samuel 16, Guilherme Estevão 12, Elton e Dudú 11, foram os principais pontuadores da equipe araraquarense no confronto.
A equipe de Araraquara volta à quadra pelo estadual
da categoria, no próximo dia 31, sexta-feira, às 19h30
no Gigantão, diante do Palmeiras.

Neste domingo (26), a cidade de Lençóis Paulista será
sede da 4ª etapa da Copa São Paulo de Ciclismo.
A etapa será disputada em duas baterias no circuito
misto de 4,2 quilômetros com largada e chegada defronte recinto da Facilpa.
Será distribuídas, além de troféus e medalhas exclusivos e personalizados da etapa, uma premiação em dinheiro ao primeiro colocado das categorias:
Elite Masculina, Feminino, Sênior A e Sênior B, oferecidos pelos organizadores.
São aguardadas equipes de todas as regiões de São
Paulo, além de ciclistas do sudoeste/sul de Minas e também de outros Estados. Também haverá categorias iniciantes extraoficiais, abertas apenas aos ciclistas estreantes de Lençóis Paulista, para qualquer tipo de bicicleta, com inscrições gratuitas.

Equipe vem
de bons
resultados
(Foto: Jonatan
Dutra/AFE)

Pelo 6ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, a Ferroviária
conquistou um grande resultado neste domingo
(19), no Estádio Fonte Luminosa, ao golear a Ponte
Preta por 4 a 0.
Os gols araraquarenses
foram anotados por: Aline
Milene, aos 21min do primeiro tempo; e na etapa
complementar: Luana, aos
29min; Adriane Nenê, os

43; e, Rafa Travalão, aos 47.
Com a vitória, a Ferroviária assumiu a vice-liderança do Grupo 1 com 12
pontos. O líder é o São Paulo, com 12, e na sequência:
Palmeiras, 12; Ponte Preta,
com6; Audax, com 5; e, Inter de Franca ainda não
pontuou.
As Guerreiras voltam a
jogar no próximo domingo
(26), em Osasco, contra o
Audax.

Maô recebe Diploma de Honra ao Mérito
Na noite de quarta-feira (15), a Câmara Municipal de Araraquara prestou uma homenagem a
um grande revelador de
talentos do futebol amador da cidade, o técnico
Mário Gomes, mais co-

nhecido como “Maô”,
com o Diploma de Honra ao Mérito. A honraria
é concedida a pessoas que
se destacaram em sua
área de atuação profissional ou voluntária, contribuindo para o desen-

volvimento da cidade.
“O que seria do futebol
amador de Araraquara se
não fosse por pessoas
como Maô?”, indagou o
autor da indicação, o vereador Zé Luiz – Zé Macaco (PPS), um dos seus

tantos ex-alunos. “É uma
homenagem muito merecida, e quis o destino que
um seu ex-atleta viesse a
propor esse título, alguém
que passou pela escolinha
quando era criança, conheceu toda a sua trajetó-

ria, acompanhou sua história de vida e seu esforço
para manter seus times. A
gente sabe que, muitas
vezes, ele tirava do próprio bolso para manter a
escolinha, dar uma chuteira para uma criança ou

fazer uma viagem e que
se preocupava até com o
que as crianças estavam
vivendo em seus lares. O
seu papel, para muitos,
não foi só de técnico ou de
amigo, foi também de um
pai”.

