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ARAUCÁRIA: São José dos Pinhais vence Colombo e é campeão invicto do
futebol
Futebol
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No total, em cinco jogos, foram 27 gols marcados, apenas um sofrido e 100% de aproveitamento
A decisão do futebol entre Colombo e São José dos Pinhais foi realizada na manhã deste domingo
(28) pela regional dos Jogos da Juventude do Paraná. As duas equipes se enfrentaram no Estádio
Municipal Emílio Gunha e São José venceu por 2 a 0 se tornando o campeão da modalidade, além
de garantir a vaga para a fase final dos JOJUPS, divisão B, em Francisco Beltrão. O terceiro lugar
ficou Araucária após vitória sobre Mandirituba por 3 a 1. São José dos Pinhais, campeão invicto do
futebol (Foto: Thaise Oliveira/Esporte Paraná) No total, foram 27 gols marcados, apenas um sofrido
e 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, duas vitórias por 6 a 0, a primeira diante Pontal do
Paraná e a segunda contra Guaratuba. Nas quartas de final, São José dos Pinhais eliminou
Antonina após vencer por 9 a 1. E na semifinal, vitória por 4 a 0 em cima de Mandirituba. &ldquo;Foi
uma participação muito boa da equipe, vencemos os cinco jogos. É sempre bom ser campeão. No
ano anterior já ganhamos deles, mas foi nos pênaltis. O gostinho da vitória é sempre muito bom.
Agora vamos continuar o nosso trabalhando, treinando firme de segunda a sexta para a fase final.
Precisamos fazer o que sabemos fazer. O nosso grupo é bom, é bem unido. Agradeço aos
coordenadores do São José e da Prefeitura&rdquo;, disse o capitão Luiz Fernando. Final do futebol
na regional entre São José dos Pinhais e Colombo (Foto: Thaise Oliveira/Esporte Paraná) O
técnico Digo Gomes, saiu com a sensação de dever cumprido. &ldquo;Foi bem interessante ter
vencido essa competição, já estávamos bem focados em conquistar ela, pois essa é uma boa
oportunidade para os meninos representarem o município. O nosso objetivo foi alcançado&rdquo;.
Segundo o comandante, os treinamentos irão continuam com a mesma intensidade para a fase final,
mas a atenção deverá ser redobrada. &ldquo;Agora a preparação será igual tivemos para vir
disputar a regional, mas é claro que o nível de concentração aumenta. Quando pegamos equipes
mais competitivas, como será lá na fase final, nos obriga a ter uma atenção maior&rdquo;, disse.
Entrega do troféu de campeão do futebol (Foto: Thaise Oliveira/Esporte Paraná) Confira
a classificação final do futebol 1º lugar: São José dos Pinhais 2º lugar: Colombo 3º lugar: Araucária
Time de Colombo, vice-campeão do futebol na regional (Foto: Thaise Oliveira/Esporte Paraná)
Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria
da Educação e do Esporte, com o apoio do município de Araucária. Acompanhe a fanpage dos
JOJUPS: https://web.facebook.com/jogosdajuventudeparana COMJOJUPS Thaise Oliveira
thaiseoliveira@live.com

http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br
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