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Esportes
COPA METROPOLITANA

Invicto pronto para
levantar o troféu
MARCIO LAPORTE

Sem perder na
competição, o Jardim
da Penha enfrenta o
Comercial de Fundão
na 2ª partida da decisão
e promete vencer
Jardim da Penha não abre
mão de fazer o papel principal na grande final da Copa
Metropolitana 2013 contra o Comercial de Fundão hoje, às 10 horas, no estádio Salvador Costa, em
Vitória.
A equipe, única invicta na competição, quer fazer corretamente a
lição de casa, sem haver a necessidade das penalidades máximas.
Na primeira partida, a equipe de
Vitória venceu o Comercial de
Fundão por 1 a 0, com gol de Lambiru aos 34 minutos do segundo
tempo. Agora, joga por um simples
empate para ser campeão.
Caso o Comercial vença por um
gol de diferença, a decisão sairá
nos pênaltis. O técnico Cosme
Eduardo quer ver o time deixando
o rival sem rumo em campo.
“Quero todo mundo ligadíssimo
no jogo. Será uma partida em que
todos os jogadores ajudarão na
marcação. Também quero que Ronicley e Faioli se mexam muito no
ataque para confundir a zaga adversária”, observou o treinador da
equipe de Vitória.
O atacante Faioli, artilheiro da
equipe na competição, com quatro
gols, seguirá à risca a ordem do seu
comandante: “Chegamos até aqui
e ninguém interromperá nosso sonho de sermos campeões. Todo o
time colocará o coração no bico da
chuteira”, revelou.
O campeão levará uma motocicleta Honda 150, zero quilômetro.
A Copa Metropolitana tem
apoio da Rede Tribuna, é organizada pela Liga de Desporto Capixaba (LDC) e conta com os patrocínios do Banestes, da Secretaria
de Estado de Esportes e Lazer
(Sesport) e das Prefeituras de Vitoria, Vila Velha e Cariacica.
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FAIOLI treina com os pensamentos voltados ao título da Copa Metropolitana

Comercial de Fundão
acredita no título inédito
Os corações dos jogadores do
Comercial de Fundão estão batendo mais forte hoje, ainda mais depois de o time sair perdendo em
casa a decisão, por 1 a 0.
A meta do time é conseguir a virada contra o Jardim da Penha e o
título inédito. É o que garantiu o
treinador José Lírio, do Comercial
de Fundão. Além de instruções táticas, ele destacou que nas preleções
que faz aos jogadores enfatiza a importância do equilíbrio emocional.
“Nós estamos ansiosos, o que é
normal. Dentro de campo, porém,
temos que agir com muita calma.
Só assim evitar cair na cilada de revidar qualquer situação desfavorável. É o titulo que está em jogo”,
acentuou José Lírio.
O meio-campo Dirley concorda
que o time deve ter controle e paciência, pois a equipe irá atuar na
casa do adversário que é fortíssimo e está invicto na competição:
“Atacaremos no momento certo
sem afobação. Todos os jogadores
entrarão em campo sabendo perfeitamente qual será o caminho da
vitória”.
O atacante Hércules quer fazer o
gol do título: “Nosso time entrará

em campo disposto a liquidar o jogo no primeiro tempo. Quero fazer
o gol do campeonato ou então presentear um companheiro”.
MARCIO LAPORTE

DIRLEY está confiante para o jogo
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