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Esportes Palmeiras e São Paulo se enfrentam, 
neste domingo (16), em clássico que 
opõe arquirrivais em situações diferentes.
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Brasileirão

O Sesi Vôlei 
Bauru encara o 

Pinheiros, neste domingo (16), 
às 11h, no ginásio Panela de 
Pressão, em Bauru, no duelo 
que definirá o título do Cam-
peonato Paulista 2022. 

Em vantagem após vencer 
as rivais no primeiro confronto 
da final, na última quinta-feira 
(13), em São Paulo, a equipe 
bauruense precisa de mais um 
triunfo diante das paulistanas, 
seja no jogo “normal” ou no 
golden set, para conquistar o bi-
campeonato estadual.

O regulamento da competi-
ção prevê que, em caso de em-
pate em vitórias nos dois duelos 
finais, o campeão paulista será 
definido no chamado golden set, 
um set extra de desempate dispu-
tado até os 25 pontos e realizado 
logo após o encerramento do se-
gundo duelo entre as equipes.

O Sesi já foi campeão pau-
lista na temporada de 2018 e 
vice em 2020 e, nos anos de 
2013 e 2015, as equipes femini-
nas de vôlei do Sesi-SP também 
já haviam decidido o título es-
tadual, tendo sido vice-campeãs 
em ambas as oportunidades.

E, em 2022, a equipe tenta 
repetir o feito de 2018, quan-
do conquistou o título esta-
dual invicta após vencer os 

nove jogos. Até o momento, o 
Bauru é o único time que não 
perdeu na competição, tendo 
campanha impecável de dez 
jogos e dez vitórias.

“Ganhamos a primeira, mas 
nada ainda está decidido. Pi-
nheiros é um time de alto nível 
que vai sempre nos colocar em 
dificuldades”, destaca a pontei-
ra Karina, um dos destaques do 
Bauru no primeiro confronto da 
final, quando marcou 10 pon-
tos, em declaração à assessoria 
de imprensa do Sesi.

INGRESSOS

Os torcedores interessados 
em assistir ao jogo entre Sesi 
x Pinheiros, neste domingo, no 
ginásio Panela de Pressão, po-
dem adquirir os ingressos por 
R$ 30,00 (arquibancadas) e R$ 
50,00 (cadeiras), valores que já 
são promocionais de meia en-
trada, pelo site voleibauru.tor-
cedorstore.com.br, nos postos 
de combustíveis da Rede LK 
(av. Nações Unidas, 28-75, e 
av. Getúlio Vargas, 5-20, locais 
onde só é possível comprar em 
dinheiro) ou no ginásio a partir 
de uma hora antes do início da 
partida (somente em dinheiro 
ou PIX e se os ingressos não 
estiverem se esgotado nas ven-
das antecipadas).

VALENDO O BI
Sesi Vôlei Bauru encara Pinheiros 
na luta pelo segundo título 
do Campeonato Paulista

VÔLEI

Thaisinha é uma das principais pontuadoras do Sesi no Estadual 
e jogadora fundamental na decisão deste domingo (16)

Matheus Tahan/ECP

Marcos Kwiek e Lorena se apresentam na terça

O Sesi Vôlei Bauru ga-
nhará dois reforços para en-
frentar o Minas na disputa da 
final da Supercopa Feminina 
de Vôlei 2022, no domin-
go (23), às 10h, no primeiro 
duelo oficial a ser realizado 

no recém-finalizado Ginásio 
Paulo Skaf, em Bauru.

O técnico Marcos Kwiek 
e a central Lorena se apre-
sentam à equipe, nesta terça-
feira (18), após encerrarem 
a participação no Mundial 

feminino de vôlei com as se-
leções da República Domini-
cana – Marcos é o treinador 
do selecionado caribenho – e 
do Brasil – Lorena foi con-
vocada para defender o País 
na competição internacional.

Estudante de Bauru representa Brasil no taekwondo

E
studante do curso 
de Fisioterapia, Ga-
briela dos Reis Silva 

Mello foi convocada para 
os Jogos Pan-Americanos 
Universitários 2022 (FISU 
AMERICA Games II) e irá 
representar o Brasil na mo-
dalidade taekwondo - fe-
minino, categoria 67kg. A 
disputa será realizada em 
Mérida, no México, neste 
domingo (16).

A classificação para o 
Pan ocorreu após a atleta 
vencer as Seletivas Inter-
nacionais 2022 - realizadas 
pela Confederação Brasi-
leira do Desporto Universi-

tário (CBDU) e pela Fede-
ração Goiana de Desportos 
Universitários (FGDU) - em 
junho deste ano, na cidade 
de Rio Verde, Goiás.

Com a medalha de ouro 
nas Seletivas Internacionais 
de Taekwondo, a estudan-
te, agora, disputa os Jogos 
Pan-Americanos Universi-
tários 2022 junto com mais 
nove atletas: cinco atletas 
na categoria feminino e cin-
co na categoria masculino, 
compondo a seleção brasi-
leira universitária.

A estudante da Unisa-
grado afirma que poder re-
presentar o País nesta com-

petição é uma experiência 
indescritível. “Está tudo 
interligado. No caso, eu 
me envolvo o tempo inteiro 
com lesões, reabilitação e 
com processos de prevenir 
lesões, cada passo que dou 
adiante da Graduação, mais 
eu entendo o motivo das 
coisas serem feitas. Cursar 
Fisioterapia tem me ajuda-
do bastante nisso”, pontua.

Esta é a segunda edição 
dos Pan-Americanos Uni-
versitários, no México, está 
sendo realizado no período 
de 14 a 26 de outubro, rece-
bendo milhares de atletas de 
países do continente.

Pan Universitário

Gabriela dos Reis Silva Mello ao lado do técnico Vítor Souza

Divulgação


