
» SÃO CARLOS E CORINTHIANS DECIDIRÃO VAGA NA COPA SÃO PAULO

  

São Carlos F. C. e Corinthians vão decidir no próximo sábado quem fica com a primeira
colocação do Grupo-S da 40ª Copa São Paulo de Futebol. Os dois times tem 4 pontos, sendo
uma vitória e um empate para cada um, por isso, quem vencer garante vaga na próxima fase,
para o time da capital paulista até um empate é suficiente já que tem melhor saldo, 3 contra 1.

    

    

    

No primeiro jogo da rodada dessa terça-feira (6) o São Carlos F. C. não conseguiu vencer o C.
S. Paraibano/PB. Depois de um primeiro tempo pouco inspirado dos dois times, o segundo foi
um mais movimentado, mas nada que empolgasse a torcida.

    

    

O time da casa até criou algumas oportunidades que, para desespero dos torcedores, foram
desperdiçadas. Willian (Pezão) do São Carlos perdeu duas chances claras de gol chutando em
cima do goleiro Vladimir, que havia sido o grande destaque no jogo contra o Corinthians.
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No intervalo do jogo o prefeito Oswaldo Barba, que esteve acompanhado da primeira-dama,
Cidinha Duarte, e dos secretários municipais Rosoé Donato (Planejamento e Gestão) e Edson
Ferraz (Esportes e Lazer), recebeu do presidente do São Carlos F. C., Júlinho Bianchim, uma
camisa oficial do time.

    

    

    

Barba agradeceu o presente e disse que está torcendo muito para que o São Carlos F. C.
consiga a classificação para a próxima fase. “Espero que o nosso time se classifique e que
consigamos fazer um grande papel nessa copinha”, finalizou.

    

    

    

O segundo jogo da noite, com a presença de mais de 5 mil pessoas no estádio Luisão, teve a
vitória corintiana por 3 x 0, com 3 gols de Marcelinho que não havia jogado a primeira partida
por estar machucado.
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A partida, que foi transmitida pelas TVs Rede Vida e Sportv, não chegou a empolgar o torcedor
que não parou um minuto de incentivar os jogadores corintianos. No final o resultado para o
Corinthians valeu a liderança do Grupo-S e vantagem de jogar pelo empate a partida do
próximo sábado.

    

    

    

No sábado às 20h30 Corinthians x São Carlos F. C. jogam a decisão da vaga com o time da
capital tendo a vantagem do empate, ao time da casa resta vencer para continuar na
competição. Mais cedo, às 18h30, jogam C. S. Paraibano/PB x Democrata/MG, o time de João
Pessoa precisa vencer por 4 ou mais gols de diferença e torcer para um empate no jogo entre
Corinthians x São Carlos F. C.
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