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Santos e Atlético-MG empatam pela Copa do Brasil
O primeiro encontro
entre Atlético-MG e Santos pelas oitavas de final
da Copa do Brasil foi
movimentado, mas sem
gols. Nesta quarta-feira,
no Independência, os times
desperdiçaram
oportunidades e não saíram do 0 a 0, deixando a
definição da série aberta
para o duelo de volta,
que vai ser disputado
apenas em 6 de junho, no
Pacaembu.
Com Jorge Sampaoli suspenso por expulsão na fase
anterior da Copa do Brasil, o Santos foi orientado
da área técnica pelo auxiliar Jorge Desio e voltou a
ter mudanças na escalação, com a retomada do
esquema com três zagueiros e os retornos de Jean
Mota e Derlis González
para a formação inicial. Já
no Atlético-MG, a presença de José Welison no lugar de Adilson foi a única
novidade, sendo que o
time encerrou uma sequência de nove jogos em
que havia sido vazado.
Embora a partida tenha
sido disputada no Independência, o domínio do
primeiro tempo foi todo
do Santos. Era o time vi-

sitante que controlava as
ações diante do AtléticoMG, que logo nos minutos iniciais perdeu Fábio
Santos, lesionado, e precisou improvisar Patric
na lateral direita.
O Santos apostava na
velocidade de Rodrygo e
Derlis González pelas
pontas, com a parceria
de Victor Ferraz e Jorge,
dando trabalho a Guga
e Patric, que tinham
grande dificuldade na
marcação. Além disso,
Jean Lucas ditava o ritmo no meio-campo,
que trocava passes e ainda pressionava a saída
de bola, sufocando o
Atlético-MG.
Em um desses momentos de marcação
pressão, teve boa chance
com Victor Ferraz, aos 28
minutos, que bateu por
cima após avançar com a
bola, recuperada depois
de um passe errado de
Réver.
Acuado, o Atlético-MG
mal aproveitava os espaços dados pelo Santos, só
conseguindo finalizar
após erros da defesa adversária - em uma delas,
Ricardo Oliveira bateu
para muito longe. E foi

criar a sua primeira boa
trama ofensiva após os
30 minutos, quando depois de troca de passes
que envolveu Geuvânio
e Chará, Luan bateu de
longe e para fora, assustando Éverson.
Foi, porém, uma rara
oportunidade do Atlético-MG, que se ressentia
da falta de um organizador no meio-campo para
criar jogadas perigosas e
também reter mais a posse de bola. Até por isso,
quem seguiu criando
chances foi o Santos, que
quase marcou um golaço
aos 39 minutos, quando
Jean Mota, na esquerda
da entrada da área, pedalou diante de Guga e chutou cruzado, só não marcado por causa da boa
defesa de Victor.
O cenário da partida se
alterou no segundo tempo. O Atlético-MG voltou
do intervalo com a marcação adiantada, começou a roubar mais bolas,
mas tinha problemas
para ser perigoso pelo
bom desempenho do
trio de zagueiros do Santos, pela atuação apagada de Ricardo Oliveira e
também por alguns pas-

ses errados, ameaçando
no começo apenas em
uma finalização de Luan.
Com a intenção de tornar o time mais criativo,
o interino Rodrigo Santana promoveu a entrada
de Cazares, que não atuava desde o primeiro duelo da decisão do Campeonato Mineiro, e o Atlético acendeu de vez no
jogo, quase marcando aos
20 minutos com o equatoriano, não fosse a boa
defesa de Éverson.
O Atlético-MG, porém,
sofreu uma nova baixa
por lesão - Luan precisou
ser substituído. E embora ainda tenha perdido
uma chance com Elias, as
trocas enfraqueceram o
time, que acabou sendo
dominado pelo Santos
nos minutos finais, só
ameaçando o rival no
fim, em lances de bola
parada.
PRÓXIMOS JOGOS
Os times, agora voltam a
se concentrar no Brasileirão. No sábado, no Pacaembu, o Santos duelará
pela liderança com o Palmeiras. Já o Atlético-MG,
novamente no Independência, receberá o Flamengo, pela quinta rodada.

Campeãs mundiais estarão em
Araraquara para o Jogo das Estrelas
A base da Seleção Brasileira campeã mundial
em Sidney, Austrália,
participará das festividades do Jogo das Estrelas,
organizada pela Liga de
Basquete
Feminino
(LBF), no próximo dia 8
de junho, em Araraqua-

México deve
deixar o
calendário
da F1 em
2020
O Grande Prêmio do
México deve sair do calendário da Fórmula 1 em
2020, em favor do recémanunciado retorno do
Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort ou
do novo GP do Vietnã.
Em 2015, o México retornou ao calendário da
Fórmula 1, após uma ausência de 23 anos, mas há
rumores de que será o
local a abrir caminho
para o próximo Grande
Prêmio do Vietnã ou da
Holanda.
De acordo com a ESPN
México, a agência governamental Corporação Interamericana de Entretenimento (CIE), responsável pela organização do
evento, não conta com
financiamento necessário
do governo do país para
chegar a um acordo com
a Liberty Media.
O novo presidente do
México, Andrés Manuel
López Obrador, negou o
acesso a 800 milhões de
pesos em favor de um
possível projeto ferroviário, o “Trem Maia”.
Juntamente com o
Grande Prêmio da Espanha, que também deverá ser cancelado na próxima temporada, o Grande Prêmio do México de
2019 provavelmente será
o último evento do circuito, depois de ter vencido
a votação de “melhor corrida de F1 do calendário”.

ra. A presença das campeãs mundiais foi confirmada pela atleta Roseli
Gustavo durante a inauguração do Sesc Guarulhos, no último sábado
(11).
“Nosso reencontro em
Guarulhos foi emocionante e marcou o início das
comemorações dos 25
anos da conquista do título. Agora, também fomos convidadas pela LBF
para o Jogo das Estrelas
em Araraquara, inclusive
com a participação de
Magic Paula. E depois celebraremos, em 12 de junho, o Dia da Vitória, em
São Roque, local de treinamentos antes do em-

barque para o Mundial”,
relata Roseli.
Além das campeãs
mundiais, a programação
festiva terá disputas de habilidades, festivais de três
pontos e torneios de enterradas com a participação
das atletas dos dez clubes
que disputam a Liga de
Basquete Feminino.
Vale destacar que o
Sesi Araraquara disputa
este campeonato nacional pela primeira vez e
Roseli integra a comissão
técnica.
HISTÓRICO
Após derrotar os Estados Unidos nas semifinais por 110 a 107, o Brasil venceu a China na fi-

nal, por 96 a 87, e sagrouse campeão mundial de
basquete feminino, em
Sidney, naquele 12 de junho de 1994.
Na disputa do terceiro lugar, os Estados Unidos venceram a anfitriã
Austrália.
O elenco do técnico
Miguel Ângelo Luz conquistou as medalhas de
ouro com: Hortência
Marcari, Magic Paula,
Roseli Gustavo, Janeth,
Leila Sobral, Helen,
Adriana, Simone, Ruth,
Alessandra, Cintia Tuiú
e Dalila.
A maioria do grupo
campeão deve participar
dos Jogos das Estrelas.

São Paulo ou Flamengo? Justiça intima
Caixa e determina que CBF decida
destino da Taça das Bolinhas
Após o trânsito em julgado do recurso do Flamengo contra o Sport sobre o título brasileiro de
1987, com em março a
maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) negando o recurso e dando ganho de causa aos pernambucanos,
uma outra polêmica ficou
mais perto do fim: a da
Taça das Bolinhas. A juíza
Cristina de Araújo Goes
Lajchter, da 50ª Vara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), determinou que
a taça, em posse da Caixa
Econômica Federal desde
2017, seja devolvida pelo
banco para a Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), para que adote "as
medidas cabíveis acerca
do destino da mencionada taça".
Como o Flamengo perdeu o recurso, caso não
haja novos desdobramentos, é o São Paulo
quem deve receber a
Taça das Bolinhas. Desenhada pelo escultor Maurício Salgueiro, o Troféu

Copa Brasil — nome oficial — foi confeccionado
pela CBD (Confederação
Brasileira de Desportos),
entidade precursora da
CBF, em 1975, e deveria
ficar em definitivo com
o primeiro clube que
conquistasse o Campeonato Brasileiro por três
vezes seguidas ou cinco
alternadas. Desde 2007,
porém, por conta da briga judicial do título de
1987, a entrega desta taça
também parou para ser
discutida judicialmente,
ficando sob responsabilidade da Caixa até a decisão final.
A determinação para a
intimação da Caixa é datada do último dia 30. A
magistrada, na decisão,
afirmou que "não caberia a determinação da
entrega da mencionada
taça pelo Poder Judiciário ao São Paulo Futebol
Clube, apenas a declaração da perda de eficácia
da medida antecipatória
concedida, competindo à
CBF a adoção das medidas cabíveis (...) não ca-

bendo a este Juízo determinar a entrega da "taça
das bolinhas", devendo
ser esta disponibilizada à
CBF para que esta então
defina a quem será destinada".
Vale destacar que no fim
de 2018, o Flamengo entrou com um processo no
TJRJ contra a CBF para
discutir o reconhecimento do clube como campeão do Brasileiro de
1987. O desejo rubro-negro é que o Troféu João
Havelange, então conquistado na oportunidade,
seja equiparado ao título
brasileiro. Nesta ação, seria mantida a legitimidade da conquista do Sport,
transitada em julgado no
STF, o que faria o ano em
questão ter dois campeões
- os dois rubro-negros.
Está marcada uma audiência de conciliação para
às 16h do dia 3 de junho
deste ano, quando as partes podem ou não entrar
em acordo sobre o tema o que poderia provocar
mudança no destino da
Taça das Bolinhas.

Cristian é o novo reforço
da Ferroviária
A Ferroviária segue reforçando seu elenco para
o restante da temporada
e anunciou mais um
novo contratado. O nome
que chega para a Locomotiva, é o do meia Cristian, que já foi integrado
ao elenco.
Cristian Martins Cabral, 39 anos, é natural de
Uruguaiana-RS e tem
passagens por FlamengoSP, Velo Clube, Guarani,
Juventus-SP, Ituano, Paraná, Palmeiras, Coritiba,
Nautico, América-RN,
Fortaleza, Paraná, Vitória,

Ituano, Bragantino, Ponte Preta, Mogi Mirim,
Aparecidense e disputou
a última Série A2 do
Campeonato Paulista
pelo Santo André, onde
conquistou o acesso à
Série A1.
O atleta já passou por
exames médicos e já está
a disposição da comissão
técnica afeana, que se prepara para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, que acontece neste sábado (18). às
17 horas, contra o Maringá-PR, fora de casa.

Sesi Araraquara Basquete
vence Santo André /
APABA no Gigantão
Com placar de 51 X 48
o Sesi Araraquara Basquete venceu o Santo
André/APABA, nesta
quarta-feira, dia 15, no
Gigantão em Araraquara.
No próximo domingo,

19 de maio, o SESI Araraquara encara o time PróEsporte/Sorocaba em
mais uma disputa da LBF.
O duelo terá início às 16h
no Ginásio Gualberto
Moreira em Sorocaba/SP.

TNT libera sinal de
Palmeiras e Santos para
capital paulista
O grupo Turner, detentor dos direitos dos jogos
do Palmeiras no Brasileirão, vai abrir o sinal da
TNT para a capital de São
Paulo no clássico contra o
Santos, que será realizado
no próximo sábado (18).
A empresa tem contrato
com os dois clubes paulistas e pode escolher liberar o sinal para dois confrontos do Palmeiras em
casa. Esse é o primeiro escolhido pela emissora.
O clássico foi escolhido
pela emissora devido o
grande apelo que ela tem
de audiência na capital,
por ser tratar de dois
grandes clubes do Estado. O segundo confronto em casa transmitido

para a cidade será escolhido entre os outros três
jogos a qual a Turner tem
direito de exibição, que
são os jogos contra Athletico Paranaense, Bahia e
Ceará.
Das 38 rodadas do Brasileirão, A Turner mostrará 12 jogos do Verdão,
que são em confrontos
com outras seis equipes
que fecharam contrato
de direito de transmissão
com a empresa. As demais, que envolvem clubes que fecharam com a
Rede Globo para o canal
aberto e com o Sportv
para o fechado, não podem ser exibidas por nenhuma das emissoras
envolvidas.
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Boi feroz escapa
e ataca idosa
Uma aposentada de 72
anos ficou ferida ao ser
atacado por um boi
quando aguardava um
ônibus de transporte coletivo. O ataque ocorreu
no final da tarde de terça-feira (14) em Matão.
A aposentada estava
em um ponto de ônibus
quando surgiu um boi de
grande porte. O animal
havia escapado de uma
propriedade rural.
Furioso, o animal deu
uma cabeçada na idosa.

Com o impacto, ela foi
lançada para vários metros.
O animal ainda pretendia outra investida, quando apareceu um rapaz e
colocou sua bicicleta
como escudo. O gesto
evitou novo ataque.
A idosa foi levada ao
Pronto Socorro. Lá, foi
medicada e permaneceu
em observação médica.
Segundo a idosa, o animal
teria escapado por meio
de um vão da cerca.

Dupla assalta mulher
Uma mulher de 49 anos
foi assaltada por volta das
20h15 de terça-feira, no
Jardim Lisboa, em Araraquara.
A vítima estava caminhando quando foi abordada por dois homens.
Um dos criminosos estava armado com uma faca

e colocou a arma no pescoço da mulher.
A dupla roubou um
celular e R$ 150 em dinheiro. Os documentos e a bolsa da mulher
foi jogada no chão. Apesar das buscas, os ladrões não foram localizados.

