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União e coletividade de Cambé levam mais um título dos JOJUPS para o norte
do Paraná
Handebol
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Na partida decisiva, realizada na manhã terça-feira, Cambé superou Curitiba pelo placar de 22 X 17
e conquistou o local de honra no pódio no município de Francisco Beltrão
&ldquo;Foco desde o aquecimento até o apito final&rdquo;, esta frase foi registrada, em matéria do
site oficial dos Jogos da Juventude, pelo atleta de Cambé, Lucas Lopez, na qual ele explicava a bela
campanha da equipe do norte do Paraná na fase final da Divisão B dos JOJUPS. A definição do
capitão cambeense faz ainda mais sentido depois da partida decisiva, realizada na terça-feira de
manhã, na qual Cambé superou Curitiba pelo placar de 22 X 17 e conquistou o local de honra no
pódio no município de Francisco Beltrão. Coletivo cambeense unido no pódio dos Jogos da
Juventude em Francisco Beltrão, local que voltarão em 2020, para a disputa da Divisão A (Foto:
Vinicius Araujo / JOJUPS) Mesmo antes do título, Cambé já havia garantido a vaga na Divisão A
dos Jogos da Juventude em 2020, a qual coincidentemente acontecerá em Francisco Beltrão. A
equipe campeã da Divisão B será a quarta representante da região Norte do Paraná na elite dos
JOJUPS, afinal Londrina, Maringá e Colorado também estarão presentes, mas o registro da boa
lembrança dos cambeenses em &ldquo;Beltrão&rdquo; poderá ser uma força a mais para a disputa
da próxima temporada. &ldquo;A gente batalhou para subir, e sempre acreditou que tinha equipe
para batalhar pelo título&rdquo;, disse o técnico Rodolfo Moraes, que também falou sobre a
responsabilidade de representar seu município com um importante título estadual. &ldquo;Fazia 12
anos que Cambé não participava da Divisão A dos Jogos da Juventude. Conseguir colocar Cambé
na Divisão A novamente é uma honra, pois aqui passaram excelentes treinadores&rdquo;, disse
Rodolfo, homenageando seus precursores na liderança da equipe cambeense. Técnico Rodolfo
Moraes, levou a equipe de Cambé ao título, e também à Divisão A, após 12 anos de ausência da
elite dos JOJUPS (Foto: Vinicius Araujo/ JOJUPS) Rodolfo também citou a importância da parceira
do município de Cambé, que abraçou o projeto do Handebol em 2019, e colaborou de forma crucial
para que o resultado fosse conquistado. &ldquo;Devo muito agradecimento à Secretaria Municipal
de Esportes de Cambé, que nos apoiou muito, especificamente neste ano que conquistamos tantos
bons resultados&rdquo;, citou o professor, sem esquecer de seus atletas, que formaram um grupo
forte para esta fase final de Divisão B. &ldquo;Agradeço também a este grupo de atletas. Eles são
muito unidos, muito bacanas, e batalharam o ano inteiro para chegar a este resultado&rdquo;,
concluiu o professor&rdquo;. Se dentro de quadra a equipe se mostrou em sintonia, fora de quadra
o mesmo pode ser dito, afinal o capitão Lucas Lopez também falou sobre o ponto mais forte de
Cambé, o grupo: &ldquo;O coletivo de Cambé é muito bom. Eu entro em quadra e jogo por cada um
de meus colegas, sabendo que eles também vão jogam por mim, e por cada um de nós. Por isso eu
&lsquo;me mato&rsquo; mesmo, dentro de quadra: caio, tomo dois minutos, me machuco, porque
eu quero ajudar o meu time. E sempre tenho a ajuda deles. O nosso forte é esse: a
coletividade&rdquo;, concluiu o capitão.
Lucas Lopez, capitão de Cambé, comemora mais uma
vitória, e o título da Divisão B dos JOJUPs em Francisco Beltrão. (Foto: Vinicius Araujo/ JOJUPS)
Confira a campanha de Cambé na Divisão B da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná:
Fase Regional (Arapongas): 23/07: Cambé 46 x 06 Bom Sucesso (Grupo B) 25/07: Cambé 19 x 14
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Arapongas (Grupo B) 26/07: Cambé 26 x 15 Prado Ferreira (Semifinal) 27/07: Cambé 16 x 13
Arapongas (Final) Fase Final (Francisco Beltrão): 14/11: Cambé 31 X 20 Marechal Cândido
Rondon (Grupo B) 16/11: Cambé 21 X 14 Ribeirão do Pinhal (Grupo B) 17/11: Cambé 20 X 16 Ponta
Grossa (Quartas de final) 18/11: Cambé 23 X 17 Marialva (Semifinal) 19/11: Cambé 22 X 16 Curitiba
(Final) A 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), Divisão B, são uma realização
do Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte e apoio da cidade de Francisco
Beltrão. Acompanhe também a fanpage dos JOJUPS: www.facebook.com/jogosdajuventudepr
COM/JOJUPS Vinicius Araujo as.viniciusaraujo@gmail.com (41) 99847-9493
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