
Maurício marca o da vitória
VITÓRIA APERTADA CONTRA O SANTO ANDRÉ: 2 A 1 NO SUB 10

JORNALISMO CIDADÃO Campinas,27 de janeiro de 2018
ANO 10 - 011726/05/2019

EDIÇÃO ESPECIAL ESPORTES

O lance parecia perdido. O marcador do Santo André, 
de uniforme todo azul, tinha a bola aparentemente dominada 
mas perdeu na disputa para o Maurício que dominou e tirou 

do goleiro colocando por cima para marcar o segundo do time 
e o gol que garantiu a vitória por 2 a 1. 

Arthur Viana marcou o primeiro do Hortolandia

Na roubada de bola

JAT 00125

Árbitro severo

Juiz puniu violência com 
dois amarelos e um vermelho

Quando o time precisou goleiro 
Vinicius fez a sua parte

Goleiro ajudou
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DIFÍCIL PARA UNS FÁCIL PARA OS OUTROS

Sub 9 vence por 4 a zero

Goleiro so Santo André não impediu que o ataque do Sub 9 do Hortolandia chegasse 
ao gol até com certa facilidade para marcar quatro vezes.
Os gol foram marcados por Lucca Borges (8) que fez dois, 

Jhosef  Gabriel (12) e Caio Henrique (10) marcaram um cada.

O Sub  8 também não teve muita dificuldade para vencer na casa do adversário conse-
guindo marcar 3 vezes e sofre apenas um gol.

Marcaram para o Hortolândia: Isaac Ribeiro(14), Willian Nascimento (10), 
Vinicius Silva (7)

O TÉCNICO/JUIZ X O JUIZ

Mais um bate boca

O lance que gerou um bate 
boca bastante incicivo entre o  
técnico que já foi juiz Michel 

Jean Bonnaud foi uma 
falta, no jogo do Sub 9, 

a favor do Hortolândia 
marcada dentro da área, 

que o juiz  não permitiu ao 
goleiro mudar a bola 

de posição. 
“Falta dentro da área 

é permitido ao goleiro colo-

car a bola onde ele achar a 
melhor posição”.

O juiz não pode impedir 
este posicionamento 

nsistia o técnico Michel. 
Pela forma contundente 

de reclaamr acabou 
advertido pela arbitragem 

com o cartão marelo.
Logo depois a sitação se 

normalizou e o jogo seguiu 
sem contratempos.

Depois de correr 
muito atrás da bola 
durante as partidas 
os atletas das três 
categorias correm 
também atrás das 
balas que são arrmessadas rotineiamente pela torcida 

do E C Hortolândia. A tradição agrada a todos, desde os 
pequenos do Sub 8 ao maiorzinhos do Sub 10.

Tome bala!

OUTRA CHUVA DE BALAS AO FINAL

Torcida repete tradição

Sub 8 faz 3 e leva 1

Além de confronta o técnico do  do Hortolândia os arbitros Marcos Rodrigo Cardoso 
de Moraes, Leandro Ribas, Domingos Joaquim Rodrigues, Sheila Roberta Aparecida P. 

Moraes não suavizaram no uso de cartões: três amarelos e um vermelho

ARBITRAGEM TEVE MUITO TRABALHO

Juizes não seguraram cartões


