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Corinthians se reapresenta no CT
de olho na Copa Sul-Americana
Nesta segunda-feira, o
Corinthians se reapresentou no CT Joaquim
Grava após a vitória para
cima do Athletico-PR, no
domingo, por 2 a 0. Depois do triunfo na Arena

da Baixada, em partida
válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os comandados de
Fábio Carille viram a chave e passam a focar na
Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira, o Timão enfrenta o Deportivo Lara pela partida
de ida da segunda fase
da Copa Sul-Americana. O confronto será
disputado ás 19h15 (ho-

rário de Brasília), na
Arena de Itaquera.
No centro de treinamentos do Corinthians,
os atletas que iniciaram
o confronto diante do
Athletico-PR ficaram

São Paulo se reapresenta e Arboleda
inicia transição para o campo
Depois de empatar
com o Bahia por 0 a 0 no
último domingo, no Estádio do Morumbi, pela
5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo
se reapresentou na tarde
desta segunda-feira, no
Centro de Treinamentos
da Barra Funda. A novidade ficou pelo retorno
do zagueiro Arboleda,
que iniciou a transição
para o campo em recuperação de lesão, e pela
confirmação da lesão de
Liziero.
Substituído por Luan
ainda no primeiro tempo
após dura entrada de

Gregore, Liziero teve detectada, após a realização
de exames, uma entorse
no tornozelo direito, que
deve tirá-lo de ação pelas
próximas semanas. Dessa forma, o volante não
retorna antes da Copa
América.
Arboleda, por sua vez,
deu mais um passo na
recuperação de um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda.
Nesta segunda-feira, o
zagueiro, convocado pela
seleção equatoriana para
a competição sul-americana de seleções em solo
brasileiro, treinou pela

primeira vez em campo,
ainda sob observação dos
preparadores físicos, e
fez exercícios de toque de
bola, impulsão e cabeceio.
No outro campo, o restante dos jogadores que
não iniciaram a partida
contra o Bahia realizaram
um trabalho técnico sob
a supervisão de Cuca e
sua comissão técnica. Separados em dois times,
os atletas foram obrigados a soltar a bola em
dois toques. Três outros
jogadores desempenhavam a função de curinga
simultaneamente, auxili-

ando nas triangulações.
Luan, substituto de Liziero, fez uma atividade à
parte com o preparador
Wellington Valquer. Por
ter retornado de lesão justamente ni último domingo o volante realizou
um trabalho diferenciado
de recondicionamento e
recuperação física. Ainda
assim, não deve ter limitações no treino desta terça, o último antes do embate contra o Bahia, dessa vez pela partida de ida
das oitavas de final da
Copa do Brasil, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

Corrida do cinquentenário do Daae.
Participe!
O Daae, Departamento
Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara, completa cinco décadas de
criação e está preparando
uma série de atividades
em comemoração a essa
data.
Além das atividades
culturais, de educação
ambiental e inaugurações de obras estruturais,
no dia 02 de junho, às
8h, ocorrerá a Corrida e
a Caminhada do Cinquentenário, em parceria
com a Prefeitura de Ara-

raquara, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Fundesport.
O percurso da corrida
é de 5 km e o da caminhada será de 3 km para
ambos os sexos. Todos os
atletas deverão concluir a
prova no tempo máximo
de 1 hora e 30 minutos e
serão premiados em dinheiro os 5 primeiros colocados:
Valores dos prêmios:
1º Colocado Geral - R$ 600,00
2º Colocado Geral - R$ 400,00
3º Colocado Geral - R$ 300,00

4º Colocado Geral - R$ 200,00
5º Colocado Geral - R$ 100,00
Inscrições:
Para participar da prova,
inscreva-se até dia 28 de
maio
pelo
site:
www.araraquara.sp.gov.br.
Valores:
Inteira: R$ 46,00 inscrição + R$ 4,00 taxa da administradora (inteira)
Meia (somente para atletas com mais de 60 anos):
R$ 23,00 (inscrição) + R$
4,00 taxa da administradora

Caminhada:
Taxa Única: R$ 26,00 inscrição + R$ 4,00 taxa da
administradora
No dia 1º de junho, das
8h às 18h, o competidor
deverá comparecer à
Sede do Daae para retirada do kit com chip, camiseta e sacola. A prova, de
caráter nacional, terá a
largada e chegada na Praça do Daae, na Fonte Luminosa às 8h, porém os
atletas deverão estar no
local às 7h45 para concentração.

Garotos das categorias de base são
novidades em treino do Palmeiras
Gustavo Scarpa foi a
maior novidade do treino do Palmeiras nesta
segunda-feira, mas não a
única. As atividades na
Academia de Futebol tiveram também a participação dos garotos Gabriel Menino e Esteves.
O meia e o lateral-es-

querdo integram o elenco Sub-20 do Verdão. A
presença de ambos não
chegou a ser uma surpresa, mas jogadores da
categoria não participavam de treinos do elenco profissional há alguns
dias.
A imprensa teve aces-

so apenas aos primeiros
dez minutos do aquecimento dos atletas, mas o
clima de bom-humor foi
visível. Os atletas líderes
do Campeonato Brasileiro brincaram bastante
na rodinha de aquecimento.
Após a goleada do Pal-

meiras sobre o Santos, o
time disparou na liderança do Brasileirão, com 13
pontos. Agora, o Verdão
volta entrar em campo
contra o Sampaio Corrêa,
em São Luís (MA), nesta
quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sánchez, do Santos, está entre os pré-convocados
do Uruguai para a Copa América
Carlos Sánchez, do Santos, foi pré-convocado
pela seleção do Uruguai
para a disputa da Copa
América, a partir do dia
14 de junho, no Brasil.
A Federação Uruguaia
não divulgou a relação,
mas a Gazeta Esportiva
apurou a presença do
meio-campista do Peixe

entre os 40 jogadores. A
lista final do técnico Oscar Tabárez com 23 integrantes será informada
no dia 30 de maio.
Antes da Copa América, o Uruguai enfrentará
o Panamá, dia 7 de junho,
em amistoso em Montevidéu. Sánchez pode desfalcar o Peixe na volta das

oitavas de final da Copa
do Brasil, contra o Atlético-MG, dia 6. O presidente José Carlos Peres
tenta antecipar a decisão.
Dentre os estrangeiros
do Alvinegro, cinco podem disputar a Copa
América. Além de Sánchez, Aguilar, Cueva, Derlis e Soteldo foram pré-

convocados para Colômbia, Peru, Paraguai e Venezuela, respectivamente.
Bryan Ruiz está entre os
40 da pré-convocação da
Costa Rica para a Copa
Ouro. Jackson Porozo esteve entre os 40 do Equador, mas acabou cortado.
Copete não foi lembrado
pela seleção colombiana.

reservados para recuperação física.
Por outro lado, o restante do grupo corintiano treinou no gramado
do CT Joaquim Grava e
realizou uma atividade

em campo reduzido.
O Corinthians volta
aos treinamentos nesta
terça-feira, às 09h30
(horário de Brasília),
em atividade aberta
para a imprensa.

Ações visam descarte
regular de embalagens
de agrotóxicos
Agricultores, pequenos produtores rurais e Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas de Araraquara e Região (Ariar), se reuniram na semana passada, no Centro de Interesse Comunitário (CIC), para
realizar a devolução e o descarte de embalagens vazias
de agrotóxicos.
O esforço compartilhado objetiva promover a destinação correta dessas embalagens e evitar a contaminação do solo, das nascentes e rios do município.
Segundo a coordenadora executiva de Agricultura, ligada à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Silvani Silva, a Prefeitura e as entidades parceiras (Inpev - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, EDA – Escritório de Defesa Agropecuária, CDRS - Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, e Itesp - Fundação Instituto
de Terras do Estado de São Paulo) vêm realizando essas
ações visando a proteção ao meio ambiente.
“Além da devolução correta das embalagens, os agricultores também recebem orientações sobre legislação,
armazenamento e uso correto de equipamentos de proteção, entre outras informações” acrescenta Silvani.
Vale destacar que desde o ano passado, a Coordenadoria de Agricultura e as entidades realizam a campanha de conscientização “Campo Limpo”, que visa o
recolhimento de embalagens de agrotóxicos em toda a
zona rural de Araraquara.
Ainda de acordo com Silvani Silva, além de recolher
e dar destinação segura às embalagens, o objetivo das
ações também é instruir os agricultores para que evitem ao máximo o uso de agrotóxicos — produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças ou
plantas daninhas que causam danos às plantações.

Hoje tem Sessão Ordinária
na Câmara Municipal de
Araraquara
A partir das 18 horas desta terça-feira (21), acontece a
109ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara
Municipal de Araraquara, com transmissão ao vivo pelo
site da Casa de Leis (www.cmararaquara.sp.gov.br),
pelo Facebook ou na TV Câmara (canal 17 da Net). Às
21 horas, na íntegra, pela Uniara FM (100,1 MHz).

Terça-feira (21) é dia de
visita guiada pelo MIS –
Museu da Imagem e do Som
Nesta terça-feira, 21 de maio, a Semana dos Museus
e do Patrimônio, realizada pela Secretaria Municipal
da Cultura e Fundart, apresenta uma visita guiada pelo
MIS – Museu da Imagem e do Som Maestro José Tescari, localizado na Casa da Cultura Luís Antonio Martinez Corrêa. É o programa “Hoje é dia de...”, que segue
até sexta-feira, com visitas pelos museus da cidade.
O museu funciona na Casa da Cultura, ao lado da
Câmara Municipal, de segunda à sexta-feira, das 9h às
18h e o telefone é 3322-9708.
O roteiro do “Hoje é dia de...” implica ainda as seguintes visitações: Museu do Futebol e dos Esportes
(dia 22), MAPA – Museu de Arqueologia e Paleontologia (dia 23). A última visita do “Hoje é dia de...” será no
dia 24 de maio, data de aniversário dos 49 anos do
Museu Histórico e, por isso, a visita guiada estará no
museu da Praça Pedro de Toledo. Lembrando que o
Museu Histórico Voluntários da Pátria foi aberto ao
público em 24 de maio de 1970.
A programação do “Hoje é dia de...” é gratuita, tem
início sempre às 14h, e não há necessidade de inscrição
prévia. O MIS está localizado na Rua São Bento, 909,
no Centro de Araraquara.

