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GUADAGNIM,Roorigo. Tabu é pontepretano: 1 ano e 9 meses.
Pcpular, Call1Jinas, 29 aut. 2002.
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~Tabué pontepretano:1 anoe9meses
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~
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bém para passar a pressão para
o ex-clube. '~gora me parece
rodrigo@rac.com.br
que são eles que não vencem
\).);.
"'~ v \'J<c\
h~ mais de 1 ano (1 ano e 9
w 'A melhordefniiçãopara a mes~s.\XU1tímávitória foi em
4 de fevereiro de 2001)", disse.
-fquebra do tabu foi do zagueiro
lIMarinhO, autor do primeiro gol
Ainda no gramado, come-?,eum dos destaques da Ponte
morando com a tprcida, o meia
.\.preta: "Foi Uma vitória para
Piá fez um desabafo mais pashficar na história. Para o torce- sional. "Falei nó vestiário. Um
u~or se lembrar daqui alO, 20 time que está vencendo por 2 a
-.\.ànos.Sair perdendo por 2 a O, Oe deixa empatar não merece
.~irar e ganhar por dois gols de ganhar nunca". O volante
Roberto foi na mesma linha.
~!diferença,com toda a pressão
-iqueexistià na Ponte Preta, por "Viemos aqui e mostramos
DCausa desse tabu, realmente é quem pode mais..Essa vitória
\)para ficar marcado na memó- é para deixar bem clara a qualidade do nosso time."
ria do torcedor" , descreveu.
Embora tenha mantido a
Marinho aproveitou tamRODRIGOGUADAGNIM

Da Agência Anhangüera

~,

serenidade, marca de sua personalidade, o técnico Oswaldo
Alvarez também comemorou
muito a vitória da Ponte Preta. Talvez ninguém dentro de
campo tivesse tantos motivos
para isso. "Entendo e aceito as
críticas da torcida, mas quero
agora que eles (torcedores)
olhem a minha pessoa, me
vejam como homém, porque
nosmomentosdificeistivemuitas propostas para sair e preferi ficar" , desabafou.
Vadão pediu ainda apoio
para os jogadores. "Esse jogadores têm brio e mostraram
isso hoje. Peço aos torcedores
que apoiem esse grupo que é

formado por homens", afirmou. Quanto a sensação da
vitória disse que era mais de
satisfação do que de alívio.
Otreinador continua invicto em dérbis, tendo conquistado sua primeira vitória pela

Ponte- os outrosdoisresultados foram os empates por 1a 1.
Antes, ele já tinha vencido pelo
Guarani, no Campeonato Brasileiro de 1998,com outros dois
empates.
A Ponte Preta volta ajogar
na quinta-feira, contra o líder
São Paulo, às 20h30,no Morumbi. Para esta partida, Vadão não
poderá contar com Luciano
Baiano, que foi expulso ontem.

