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     O prefeito Airton Garcia, acompanhado do secretário de Esportes e Lazer de São Carlos,Edson Ferraz, acompanhou no final da tarde da última quinta-feira (4), no Estádio MunicipalProfessor Luis Augusto de Oliveira (Luisão), a primeira partida disputada na cidade pela 49ªCopa São Paulo de Futebol Júnior. O São Carlos iniciou sua participação na Copinha comvitória. A Águia da Central venceu de virada o São Raimundo/RR por 4 gols a 2 em jogo válidopelo grupo 18.     A primeira etapa foi movimentada com muitos gols. Os visitantes começaram surpreendendoe abriram o marcador com o zagueiro Régis aos 16 minutos. Com mais volume de jogo a Águiada Central não demorou para igualar o marcador e o zagueiro Douglas Alves aos  23aproveitou sobra dentro da área para empatar.     O São Raimundo voltou a ficar em vantagem aos 29 minutos. Tomaz avançou após roubarbola da entrada da área e mandou no canto direito do goleiro. Um minuto depois a Águia daCentral voltou a igualar o marcador após cruzamento pela direita que encontrou Gustavo paraescorar de cabeça. A virada são-carlense aconteceu no último minuto do primeiro tempo.Lucas Fernando foi derrubado dentro da grande área. Na cobrança de penalidade máxima oatacante Breno colocou o São Carlo em vantagem.     Com os nervos no lugar o São Carlos controlou ainda mais a partida no segundo tempo econseguiu ampliar com Lucas Veras aos 23 minutos após aproveitar saída de bola errada doadversário e mandar com categoria para o fundo do gol.     Após o jogo o técnico Omar Curi elogiou o desempenho de sua equipe e o poder de reação.“Nosso time sentiu um pouco o peso da estreia, não fizemos um grande primeiro tempo, masmesmo assim conseguimos buscar a virada, o que em uma estreia tem quer ser elogiado. Jáno segundo tempo o time teve mais equilíbrio e soubemos matar o jogo o que nos dá muitaconfiança para sequência da competição”, explicou.     Com a vitória do Sport por 3 a 0 diante do Confiança no complemento da rodada, a Águiadivide a liderança com a equipe pernambucana com 3 pontos, porém perde no saldo de gols.     No próximo domingo (7) acontece a segunda rodada. A partir das 17 horas o São Carlosenfrenta o Confiança/SE. Logo em seguida às 19 horas será a vez de Sport x SãoRaimundo/RR. Os jogos acontecem no estádio Luisão com entrada gratuita.     São Carlos: Lucas Alves, Marquinhos (Denylson), Gleudson (Leonardo Fantini), DouglasAlves e Neto. Ricardo Santana (Rafael), Gustavo, Nenê e Lucas Fernando (Vitor). Breno(Lucas Veras) e Zampieri (Otávio). Técnico: Omar Curi.     São Raimundo: Leonay, Luan, Regis (Walison), Andrio e André. Renan, Gabriel,Julianderson, Wesley (Leandro). Tomaz e Vinícius (Gustavo). Técnico: Robertson Vieira.           (05/01/2018)  
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