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Fundesport volta a brilhar na
Liga de Ginástica Artística
A exemplo da estreia
em abril, em Paulínia, a
equipe de ginástica artística feminina da Fundesport/Araraquara voltou a
conquistar bons resultados no sábado (11), em
Americana, na categoria
Pré-infantil, durante a 2ª
etapa da Liga de Ginástica Artística de São Paulo,
da qual participaram
nove cidades.
Na classificação final
por equipes, as três primeiras colocadas em
Americana foram as seguintes: em 1º lugar Barueri; em 2º, Araraquara;
e em 3º, Itatiba.

Os destaques individuais da equipe araraquarense foram Maria Fernanda Mutti, que conquistou o 1º lugar, e Anita Agatte o 3º, ambas na
prova de salto. Heloísa
Romão conquistou a 2ª
posição e Mariana Ribeiro a 3ª, as duas na prova
de trave.
Na sequência, Giovana
Candido somou outros
bons resultados, como o
2º lugar nas paralelas; o
3º no salto; 4º em solo; e
o 5º lugar no individual
geral, que é a soma dos
quatro aparelhos.
A equipe feminina Pré-

Infantil da Fundesport,
que tem idade entre 6 e
9 anos, é composta por
Anita Agatte, Olivia Dolling, Maria Fernanda
Mutti, Lívia Silva, Ana
Luiza Yamamoto, Mariana Ribeiro, Giovana
Candido e Heloísa Romão.
Para a treinadora Juliana Desidério, além dos
bons resultados agora, a
exemplo dos conquistados em Paulínia, houve
evolução técnica das ginastas em Americana.
BONS A
NTECEDENTES
Vale destacar que as

meninas já tinham trazido bons resultados também na esteia da temporada, em 13 de abril, em
Paulínia, durante a 1ª etapa da Liga Pré-Infantil de
Ginástica Artística do Estado. Acabou em 4º lugar
na classificação geral, além
de dois destaques individuais, com Heloisa Romão
e Mariana Ribeiro.
“Desde a estreia, as
meninas vinham demonstrando muita vontade de crescer e evoluir,
por isso se empenharam
muito em cada treino. A
gente imaginava que os
resultados seriam positi-

Rafa Travalão completa 100 jogos com
a Ferroviária e recebe homenagem
Umas das atletas com
mais tempo de casa do
elenco afeano, foi homenageada pela Ferroviária.
A atacante Rafa Travalão,
campeã da Copa do Brasil e do Brasileiro em
2014, completou 100 jogos contra a Ponte Preta
e recebeu, das mãos do
presidente da Locomotiva, Carlos Alberto Salmazo, uma camisa com a
marca alcançada.
Rafa está na sua segunda passagem na Ferroviária, a primeira foi em
2014, quando foi um dos
pilares das conquistas
nacionais daquele ano. A
atacante retornou em
2017, após ficar dois

anos fora do Brasil. Emocionada após receber a
homenagem, a atleta se
declarou à Ferroviária.
“Fica até difícil de falar e
eu fico muito feliz em
ter completado essa marca com uma camisa que
eu amo. Eu amo a Ferroviária e escolhi esse clube quando voltei, por
toda a identificação que
eu tenho com esse escudo e a nossa torcida. Eu
agradeço muito a todos
que fizeram parte dessa
homenagem e é um prazer muito grande vestir
essa camisa”, afirmou a
atacante.
Questionada sobre o
jogo mais marcante com

a Locomotiva, a atacante
não titubeou e escolheu
àquele que deu o título
brasileiro para o clube.
“Em 2014, contra o Kindermann. O segundo
jogo da final. Tínhamos
ganhado lá por 3 a 0 e
vencemos aqui por 5 a 3.
É um dia que eu vou lembrar pra sempre, pela importância que foi aquele
título para a Ferroviária
e poder fazer parte dessa
conquista, para mim, é
algo grandioso e inesquecível”, nos dois jogos da
decisão, Rafa Travalão
deixou um gol em cada
partida.
Sobre a atual temporada da equipe, que tem

uma partida pelo Campeonato Brasileiro nesta
quarta-feira (15), às
18h30, na Fonte Luminosa, onde a Ferroviária
enfrenta o Minas/ICESP,
Rafa Travalão espera que
a equipe siga evoluindo.
“Estamos vindo de uma
vitória muito importante para nós, onde conseguimos voltar ao G8 e vamos buscar mais um resultado que nos dê a possibilidade de seguir brigando por posições mais
acima da tabela. Sabemos do nosso potencial e
do nosso trabalho e vamos fazer de tudo para
colocar a Ferroviária no
topo”, finalizou.

Conmebol confirma datas da segunda
fase da Sul-Americana
A Conmebol confirmou nesta quinta-feira a
data dos duelos da segunda fase da Copa SulAmericana e promoveu
mudanças na tabela também do Campeonato
Brasileiro. A entidade reservou duas quinta-feiras
para os encontros entre
Corinthians e Deportivo
Lara. O primeiro será no
dia 23, às 19h15 (de Brasília), na Arena, enquanto o segundo será no dia
30, às 17h (de Brasília),
em Cabudare.
O problema para as datas do Alvinegro era que
a tabela do Brasileiro re-

servava confrontos em
ambos os sábados subsequentes. O primeiro seria no dia 25, contra o São
Paulo, na Arena, mas foi
deslocado para o domingo, às 19h (de Brasília), na
Arena.
A questão mais complicada é no dia 1º de junho,
data agendada para o encontro entre Timão e Goiás. O natural seria também adiar o jogo por um
dia, mas o problema é
que o clube tem marcado também um confronto contra o Flamengo,
pela volta das oitavas de
final da Copa do Brasil,

no dia 4. Ou seja, a diferença seria de dois dias
tanto no sábado quanto
no domingo.
A entidade já tirou o
embate do dia 1º de junho, mas não falou qual
será a data do duelo. O
mais provável é que o
embate frente ao Goiás
seja adiado para alguma
outra data, possivelmente até para depois da
Copa América. Outra
chance seria fazer o confronto contra o Flamengo na quinta-feira, algo
que havia sido acertado
anteriormente, mas foi
cancelado a pedido do

clube carioca.
Os outros brasileiros
envolvidos na disputa do
torneio sul-americano jogam cada um em um dia.
O Galo, que terá como rival o Unión La Calera,
entra em campo em duas
terças (21, no Chile, e 28,
no Mineirão). O Botafogo, por sua vez, atuará em
duas quartas, dias 22 e 29,
sendo a primeira na casa
do Sol de América, no
Paraguai, e a segunda no
Rio. O Flu joga em duas
quintas, 23 e 30, abrindo
no Rio e fechando em
Medellín, cidade do Atlético Nacional-COL.

Corinthians consegue liberação e usará Arena
em todos os jogos pré-Copa América
O Corinthians conseguiu nesta terça-feira a liberação da Conmebol
para utilizar a sua arena em
todos os jogos restantes
como mandante até a parada para a Copa América. A confiança na possibilidade já era grande no sábado, depois do empate
com o Grêmio, e foi confirmada depois de uma
negociação que envolveu
o presidente Andrés Sanchez e os dirigentes da entidade Sul-Americana.
A princípio, o período
de utilização teria sua validade vencida após o confronto contra o Flamengo,
nesta quarta-feira, pela
Copa do Brasil. Com a
melhora na condição do
gramado, porém, foi le-

vantada a possibilidade de
seguir no local o máximo
de tempo possível.
O Corinthians já tinha
como jogos certos como
mandante diante do São
Paulo, no dia 25 deste
mês, e do Goiás, no dia
1º de junho. Agora já
sabe que haverá e o duelo de ida da Copa SulAmericana, na próxima
semana, contra o Deportivo Lara, em data a ser
definida pela entidade.
“A gente está trabalhando para jogar todos aqui
até a parada. O presidente (Andrés Sanchez) está
cuidando pessoalmente
disso e a tendência é que
o Corinthians só pare de
jogar aqui na última partida”, ressaltou o diretor

de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves. A
Copa América será disputada do dia 14 de junho ao 7 de julho, com
três jogos marcados para
o estádio corintiano.
O primeiro embate
será no dia 22 do mês
que vem, entre Brasil e
Peru, fechando a fase de
grupos da competição. O
local ainda vai reunir o
duelo de quartas de final
entre o primeiro colocado do Grupo B e o segundo do Grupo C, no dia 28
de junho. O último será
a disputa pelo terceiro
lugar, no dia 6 de julho.
A animação com a possibilidade de estender a
permanência na Arena,
algo que estava descarta-

do há algumas semanas,
foi reforçada após o estado apresentado pelo gramado no empate sem
gols contra o Grêmio, no
último sábado. Com apenas uma pequena falha
evidente no gol situado à
frente do setor Norte, o
campo avançou bastante
em relação ao apresentado na temporada.
Fatores como o período
com menos jogos e o clima mais frio que se estabeleceu recentemente na
cidade de São Paulo são
apontados como a causa
da evolução. Ainda há espaço para melhora, na
avaliação dos responsáveis, mas nada que necessite o fechamento provisório do local.

vos, mas eles foram além
da nossa expectativa, já
que os números foram
ampliados em mais de 13
pontos com relação à primeira etapa”, comemora
Juliana.
Ainda de acordo com
a treinadora, por conta
dessa evolução, a equipe Pré-Infantil de Araraquara subiu de grupo,
saindo de um 4º lugar
no Grupo 2, na primeira competição do ano, e
saltando para 2º lugar no
Grupo 1, o principal, ficando atrás apenas da
tradicional equipe de
Barueri.

Ainda vale destacar
que a ginástica artística da
Fundesport também
compete nas categorias
Sub-14 e Livre. Na estreia
da temporada, na cidade
de Salto, no dia 4 de
maio, ambas as categorias também conquistaram bons resultados,
como 1º lugar no grupo
3 (Sub-14) e o 2º no grupo 1 (Livre).
A equipe técnica das
ginásticas de Araraquara
é composta por Juliana
Desiderio, Natasha Alexandre, Murilo Lima, Silene Sério, Daniela Pucca e Henrique Sanioto.

Em mais um jogo na Fonte,
Guerreiras recebem o
Minas/Icesp
As Guerreiras Grenás, que vem de uma vitória importante contra a Ponte Preta, voltam a jogar na Fonte
Luminosa e desta vez para enfrentar o Minas/ICESP,
pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A
partida está marcada para hoje (15), às 18h30, com
entrada gratuita para o público.
Com 10 pontos na tabela de classificação, as Guerreiras vão em busca da vitória para seguirem buscando a
classificação. “Os times estão se fortalecendo, não tem
jogo fácil. Temos uma nova oportunidade para conseguir pontuar e voltar ao grupo das classificadas. Tivemos muito empates na competição, que dificultaram
nossa vida na competição, mas vamos para mais essa
decisão. Sabemos da capacidade do nosso time e onde
queremos chegar”, afirmou a atacante Rafa Travalão.
Para o auxiliar técnico das Guerreiras, Anderson
Clayton, é mais um jogo decisivo para a equipe. “Vamos jogar dentro de casa e temos como obrigação buscar os três pontos até o final do jogo. Todo jogo para
nós, vai ser em clima de final. Passamos pela metade
da competição e temos que seguir vencendo para buscar essa classificação à segunda fase, que é o objetivo
do clube.”
Após a partida contra o Minas/ICESP, as Guerreiras
Grenás dão uma pausa no Campeonato Brasileiro e focam as atenções para o Campeonato Paulista, onde
enfrentam a Ponte Preta, no domingo (19), às 15 horas, na Fonte Luminosa.

Conmebol divulga datas e
horários dos jogos das
oitavas da Libertadores
Após sorteio realizado na noite da segunda-feira, a
Conmebol anunciou nesta terça-feira as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, programados para julho, depois da realização da Copa América. Os locais, entretanto, ainda não
foram definidos pela entidade.
Melhor campanha da fase de grupos, o Palmeiras fará
o primeiro jogo diante do Godoy Cruz no dia 23 de
julho (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), em Mendonza, na Argentina. O duelo da volta acontece uma semana depois, em São Paulo, e na mesma faixa de hora.
Também no dia 23, mas um pouco mais cedo, às 19h15,
o Cruzeiro vai à Argentina enfrentar o River Plate. O
segundo jogo está marcado para o dia 30 em horário
igual, porém, em Belo Horizonte.
Na quarta-feira do dia 24, o Internacional faz o jogo
da ida diante do Nacional em Montevidéu, no Uruguai, enquanto a volta acontece no dia 31 em Porto
Alegre, com as duas partidas marcadas para as 19h15.
Nas mesmas datas, o Flamengo encara o Emelec e o
Athletico-PR pega o Boca Juniors. Os dois embates, no
entanto, acontecem um pouco mais tarde, ás 21h30.
Único confronto da quinta-feira, o Grêmio faz a primeira partida diante do Libertad em Porto Alegre, no
dia 25, e a decisão fica para o dia dois de agosto, quando as equipes duelam em Assunção, no Paraguai. Os
dois embates acontecem às 21h30.
CONFIRAS AS DATAS DOS CONFRONTOS DE
OITAVAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES*:
Jogos às terças (23 e 30 de julho)
Cruzeiro x River Plate (ida em Buenos Aires, volta em Belo
Horizonte – ambos às 19h15)
Palmeiras x Godoy Cruz (ida em Mendoza, volta em São Paulo
– ambos às 21h30)
Olimpia-PAR x LDU Quito (ida em Assunção, volta em Quito –
ambos às 21h30)
Jogos às quartas (24 e 31 de julho)
Internacional x Nacional-URU (ida em Montevidéu, volta em
Porto Alegre – ambos às 19h15)
Cerro Porteño x San Lorenzo (ida em Buenos Aires, volta em
Assunção – ambos às 19h15)
Boca Juniors x Athletico-PR (ida em Curitiba, volta em Buenos
Aires – ambos às 21h30)
Flamengo x Emelec (ida em Quito, volta no Rio de Janeiro –
ambos às 21h30)
Jogos às quintas (25 de julho e 1º de agosto)
Libertad x Grêmio (ida em Porto Alegre, volta em Assunção –
ambos às 21h30)
*Todos horário de Brasília

