PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Na estreia da Primeira Divisão, Roma vence o
Paraná Clube
Um time unido, determinado e com muita raça. Este foi o Roma Esporte
Apucarana que derrotou o Paraná Clube por 3 a 1, no Estádio Municipal Bom
Jesus da Lapa, na abertura do Campeonato Paranaense da Primeira Divisão
de 2003. O jogo aconteceu no dia 26 de janeiro.
Os gols da equipe do técnico Marcelo Vilar foram assinalados por Pedro
Costa, Souza e Gonçalves. O meia Emerson, cobrando falta, descontou para o
Tricolor da Vila Capanema.
O principal destaque do confronto foi o goleiro Douglas, do Roma. Ele
fez excelentes defesas, principalmente no primeiro tempo, e ajudou o seu clube
a conquistar os três primeiros pontos no campeonato.
O Paraná Clube iniciou o jogo pressionando o time da casa. Logo aos
dois minutos, o goleiro Douglas, do Roma, defendeu uma cabeçada do
atacante Flávio. Quatro minutos depois, Douglas voltou a salvar o Roma. O
mesmo Flávio ficou cara a cara com o goleiro apucaranense. O atacante do
Paraná chutou forte no canto direito e Douglas com o pé impediu a abertura do
placar.
A partir dos 10 minutos, o Roma equilibrou o jogo e aos 15 abriu o
marcador, com gol de Pedro Costa. O atacante recebeu lançamento do meia
Alexandre, dominou a bola na grande área e tocou na saída de Neneca.
Quinze minutos depois, num só lance, Douglas realizou duas defesas
milagrosas, em chutes de Flávio e Willian.
Na etapa final, aos 26 minutos, o Paraná Clube fez o gol de empate,
numa cobrança de falta do meia Emerson. A bola desviou na barreira e
enganou Douglas.
O Roma não desanimou e oito minutos depois o meia Souza aumentou
o placar para 2 a 1. O meia recebeu passe de Ivanildo e chutou colocado no
canto direito de Neneca.
Aos 42 minutos, a equipe apucaranense matou o Paraná Clube, com
Gonçalves. O atacante Pedro Costa aproveitou vacilo do zagueiro Cristiano
Ávalos, roubou a bola e passou para Souza. O meia dominou e rolou para
Gonçalves. O jogador, que havia entrado na vaga de Givanildo, chutou forte
para o fundo da meta de Neneca, fazendo 3 a 1 para o Roma.
A partida no “Bom Jesus da Lapa” foi arbitrada por Cleivaldo Bernardo,
sendo auxiliado por Paulo do Amaral e Claudemir Aparecido Leibante.
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O Roma Apucarana venceu com Douglas; Balu, Haroldo (Mário) e
Glauco; Givanildo (Gonçalves), Ivanildo, Alexandre, Souza e Fabiano; Warley
(Anderson Ramos) e Pedro Costa. Técnico: Marcelo Vilar.
O Paraná Clube perdeu com Neneca; Cristiano Ávalos, Roberto e
Wellington; Jeferson (Edivaldo), Willan, Emerson, Dauri e César Romero
(Fernando Miguel); Waldyr e Flávio (Dennys). Técnico: Caio Júnior.

O jogo entre Roma Apucarana e Paraná Clube foi realizado no dia 26 de
janeiro de 2003 no Estádio Bom Jesus da Lapa

