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Liderança, virada e goleada em Cotia
Times sub-15, 17 e 20 do Tricolor venceram os jogos do estadual

0

O Estádio Marcelo F. Portugal Gouvêa, no CFA Presidente Laudo Natel, recebeu neste sábado (12),

três jogos das categorias de base do Tricolor - todos válidos pelos respectivos campeonatos

estaduais. Mais uma vez o São Paulo fez valer o mando de campo e saiu vitorioso nas três partidas.

O time infantil venceu o Água Santa, por 3 a 1, com gols de Hélio, Rodrigo e Brenner. Os juvenis

derrotaram o perigoso time do Osasco Audax por 4 a 3: Guilherme Bissoli (duas vezes), Paulinho e

Roger (contra), marcaram para o Tricolor. Por fim, os juniores atropelaram o time do Grêmio

Barueri, com impressionante goleada de 8 a 0. Os tentos foram anotados por David Neres (trinca),

Everton (2), Joanderson (2) e Lucas Fernandes.

 

Os jogos

A rodada começou auspiciosa com o time sub-15 marcando o primeiro gol contra o Água Santa, de

Diadema, logo no primeiro minuto de bola rolando: Rodrigo lançou Hélio em profundidade e este só

teve o trabalho de tocar por cima do goleiro. Os visitantes, entretanto, não deixaram por menos e,

aos 13 minutos de jogo, empataram a partida. O São Paulo ficou novamente à frente no marcador

com o gol de Rodrigo, em um chute de longe, que o goleiro aceitou. E só aos 25 minutos da etapa

final é que o Tricolor deu números finais à partida, com o gol de Brenner, após tabela com Rodrigo

na entrada da área.

No final da manhã, o time sub-17 entrou em campo, no CFA de Cotia, para enfrentar o Osasco

Audax. O jogo foi eletrizante e o Tricolor começou derrapando... Aos 18 minutos, o time

osasquense abriu o placar. Os são-paulinos, contudo, não esmoreceram e, aos 25 minutos, com belo

passe de Frizzo, Guilherme Bissoli chegou desmarcado na pequena área e empatou a partida, 1 a 1.

Dez minutos depois, o mesmo Bissoli pôs o Tricolor no comando do jogo, marcando o segundo gol

dele na disputa, agora de cabeça, depois do cruzamento de Viveiros: 2 a 1.
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Mas o São Paulo não teve sossego. Pouco depois de se ver vencendo a partida, o Osasco Audax

empatou o cortejo, aos 38 minutos: 2 a 2. Abatimento? Que nada! No minuto seguinte, gol do

Tricolor! Frizzo avançou pela direita e cruzou. Assustado, o zagueiro Roger interceptou a pelota e a

mandou para o fundo das redes que defendia: 3 a 2 para o São Paulo!

No segundo tempo, os tricolores dominaram o jogo e perderam, no mínimo, cinco chances de

marcar. Fato que não ocorreu aos 12 minutos: em um contra-ataque rápido, Paulinho venceu o

zagueiro na corrida e, sozinho, cara a cara com o goleiro, só tocou rasteiro no canto esquerdo: 4 a

2! O Osasco, aproveitando-se de uma falha no setor defensivo do Tricolor, ainda descontou,

chegando ao terceiro gol aos 18 minutos. Mas foi só isso. 4 a 3 foi o placar da partida, a favor do

Tricolor.

O último jogo da rodada tripla se deu entre São Paulo e Barueri, pelo Paulista de Juniores. O time

sub-20 do Tricolor não reconheceu e nem teve dó do adversário, sendo implacável em quase a

totalidade do certame. Demorou 29 minutos até a bola ultrapassar a linha final da meta adversária,

mas depois disso...

David Neres marcou o primeiro para os são-paulinos. Dois minutos depois, aos 31, Everton ampliou e

no minuto seguinte, foi a vez de Lucas Fernandes escorar o seu: 3 a 0 em um intervalo de três

minutos! O primeiro tempo ainda reservou mais dois gols do Tricolor, com David Neres, aos 41 e aos

44 minutos (Tripleta!). 5 a 0 foi o placar dessa etapa.

No último tempo do confronto, o atacante Joanderson também deixou sua marca, duas vezes, aos 7

e aos 14 minutos. Por fim, Everton definiu o placar, aos 35 minutos: 8 a 0 para o Tricolor!

 

O Campeonato

O time infantil do Tricolor, na segunda rodada da segunda fase do Paulista Sub-15, está na

liderança da chave, com seis pontos. É exatamente a mesma situação do time sub-17, no

campeonato desta categoria.

Os juniores do sub-20 lideram o grupo 4 do Campeonato Paulista, com 47 pontos, e já estão

classificados para a segunda fase, restando, entretanto, mais dois jogos para a conclusão da etapa

inicial.

 

Próxima rodada

Sub-15: 26 de setembro (sábado), às 9h, no Campos Maia, em Mirassol, Mirassol x São Paulo

Sub-17: 26 de setembro (sábado), às 10h45, no Campos Maia, em Mirassol, Mirassol x São Paulo

Sub-20: 26 de setembro (sábado), às 15h, no Distrital de Piraporinha, em Diadema, Água Santa x
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