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Esporte&

Da redação
JOGANDO JUNTOS

A volta de dois titulares de 2018 e a chegada de um 
novo jogador iniciam as movimentações do time
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São José começa a divulgar 
contratados para a Série A-3 do 
Campeonato Paulista 2021 

uma dedicação ainda maior, podem 
contar com isso. Em 2018 a bola bateu 
na trave. Espero agora pegar o rebote e 
fazer o gol. Lógico que o tempo passou, 
mas quero o acesso agora e dar mais ale-
gria à esta torcida maravilhosa.”

que vocês têm. Contem com o empenho 
de toda a diretoria e todos os profissio-
nais do departamento de futebol, pois 
tudo está e será feito para vocês”, disse 
o presidente.

Gutierrez
Gutierrez Felipe do Nascimento nas-

ceu em Olímpia, no dia 07/08/1996 (24 
anos). Tem 1,90m de altura e peso mé-
dio de 82kg. Vem do Tubarão (SC) e após 
passagens por Ponte Preta (base), Ca-
pivariano, São José, Marília e São Luiz 
(RS). Em 2018, pelo São José, participou 
de 20 partidas e fez 2 gols. Foi vice-cam-
peão paulista sub-20 com Capivariano e 
subiu à Série A-3 com o Marília.

“Temos que tirar uma lição de tudo que 
acontece em nossas vidas e no caso dessa 
pandemia não pode ser diferente. Todos 
sofreram com este momento no mundo. 
A vida profissional afeta o lado pessoal. 
A paralisação do futebol sem previsão de 
volta afetou e muito o aspecto financeiro 
das famílias dos atletas. Mas é algo que 
tivemos que superar e, graças a Deus, 
superei. Mesmo com a parada, joguei 26 
jogos, mais de 2.200 minutos com muita 
intensidade”, disse Gutierrez.

O campeão do Campeonato 
da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista de 
Futebol, o São José Esporte 

Clube, começou a apresentação de joga-
dores contratados para o Campeonato 
Paulista da série A-3. Confirmando pre-
visão, o zagueiro Gutierrez e o meio-
-campista Alan Lopes estão de volta e o 
meia Ícaro, que vem do Ji-Paraná, tam-
bém faz parte da lista. Os novos atle-
tas começaram a chegar e a treinar na 
cidade no dia 18 de janeiro. Os recém-
-contratados foram recebidos pelo pre-
sidente Celso Monteiro, em uma reunião 
realizada no estádio Martins Pereira. 
“Assim como no ano passado, todos que 
estão no departamento de futebol foram 
escolhidos e selecionados por serem os 
melhores. Na última temporada a histó-
ria foi escrita com êxito e tenho certeza 
que em 2021 não será diferente. Faremos 
o possível para que vocês tenham tudo o 
que for necessário para focarem somen-
te em deixar tudo no campo de jogo. 
Vocês sabem o peso, a tradição e o res-
peito que nossa camisa tem. Peço que 
honrem a história do clube, treinem, 
joguem com raça, que qualidade eu sei 

Ícaro
Ícaro Robert de Souza nasceu em Ta-

bapuã, no dia 17/07/1996 (24 anos), tem 
1,75m de altura e peso médio de 73kg. 
Vem do Ji-Paraná – RO e após passagens 
por Monte Azul, Internacional de Santa 
Maria-RS, XV Piracicaba, E.C. São Bernar-
do, Internacional de Bebedouro, São Ga-
briel-RS, Concórdia-SC e Veranópolis-RS. 
Em 2019, subiu com o Marília à Série A-3.

Alan Lopes
Alan Lopes Ribeiro nasceu em Osasco, 

no dia 15/03/1995 (25 anos), tem 1.83m 
de altura e peso médio de 80 kg. Vem 
do Capivariano e depois de passagens 
por: Red Bull (base), São Carlos, Esporte 
Clube São Bernardo, São José, Uberaba-
-MG, Palmas-TO e Capivariano. Pelo São 
José, em 2018, fez 25 partidas, 3 gols e 2 
assistências. Tem um acesso com o E. C. 
São Bernardo para a Série A-3 e foi cam-
peão tocantinense pelo Palmas. 

“Minha volta ao São José será com 

“Aceitei vir defender o São José por-
que quando joguei aqui, em 2019, pelo 
Marília, fiquei encantado com a força 
que vinha da arquibancada. Agora, es-
pero em breve poder contar com essa 
energia a favor. Lógico que o peso de 
uma camisa tradicional, os profissio-
nais envolvidos e o projeto apresen-
tado fizeram a diferença também na 
minha escolha.” g


