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Muguruza e Venus Williams decidem título hoje

Federer e Cilic estão na final de Wimbledon

A espanhola Garbiñe Muguruza e a estadunidense Venus Williams
decidem hoje o título de simples no torneio feminino de Wimbledon,
a partir das 9h30 (Brasília). Muguruza, campeã de Roland Garros em
2016, busca seu segundo título em Grand Slams. Já Williams, aos
37 anos, tenta seu sexto título em Londres e se tornar a campeã
mais velha da “Era Aberta”, que começou em 1968.

O suíço Roger Federer e o croata Marin Cilic vão disputar a final em
Wimbledon. Ontem, os tenistas venceram, respectivamente, o tcheco
Tomas Berdych e o estadunidense Sam Querrey e garantiram classificação
para a decisão, que será disputada amanhã, às 10h (Brasília). Federer
bateu Berdych por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4. Cilic
superou Querrey por 3 sets a 1, parciais 6/7 (6/8), 6/4, 7/6 (7/3) e 7/5.

ATLETISMO

Divulgação

NO ESTADUAL
ABDA disputa Paulista na categoria adulto e
almeja medalhas em São Bernardo do Campo
A equipe de atletismo da Associação Bauruense de
Desportos Aquáticos (ABDA) participa, neste final de semana,
do Campeonato Estadual
Adulto, na Arena Caixa, em
São Bernardo do Campo. A
equipe será composta pelos atletas Cleverson Junior,
Daniel Bellido e Marcelo
Augusto Brito, que competirão nos 100m e 200m; Lucas
Rafael Borges, nos 5.000m
e 10.000m. O revezamento
4x100m será composto pelos
atletas Daniel Sampaio, Cleverson Junior, Marcelo Augusto e Daniel Bellido.
“Espero buscar uma final
individual neste campeonato,
estou muito confiante e mesmo

fazendo uma preparação para
outra competição, sinto que estou pronto para fazer uma boa
marca nos 100m e os 200m. O
grande objetivo dessa competição é o revezamento 4x100m,
uma das principais provas, e
estamos focando em medalhas”, declarou Cleverson.
No feminino participarão
as atletas Evellin Passos, nos
5.000m e 3.000m com obstáculos; Nicole Mello, nos 5.000
metros e Bruna Torqueti e Débora Alves nos 100m e 200m.
A ABDA conta com o auxílio de seus parceiros: Zopone Engenharia e Comércio
LTDA., Z-Incorporações, Pernambucanas, BNP Paribas,
Lei de Incentivo ao Esporte,
Ministério do Esporte, Grupo
Multicobra, Semel e BTC.

Revezamento 4x100m é uma das principais apostas da ABDA para garantir pódio na competição

Basquete

Jogadores do Gocil/Bauru realizam camp nos Estados Unidos
O
pivô
Maikão e o ala/
pivô
Gabriel
Jaú, atletas do
time sub-19 que se destacaram no elenco campeão
do NBB9 pelo Gocil/Bauru, realizam nas próximas
semanas dois camps nos
Estados Unidos.
O primeiro a embarcar
é Michael Somutochukwo
Uchendu, ou Maikão, como
foi “rebatizado” no clube o
pivô de 2,05m de altura. De
segunda-feira até sábado da
próxima semana, ele participa de atividades dentro e
fora de quadra promovidas

pela marca de materiais esportivos Under Armour na
Filadélfia, sendo avaliado
por técnicos da NBA.
“É uma chance única para
mostrar meu basquete e também para me preparar para os
campeonatos Paulista e NBB
que vou disputar por Bauru.
Os camps são oportunidades internacionais que não
tivemos por conta da punição da Fiba (à Confederação
Brasileira de Basquete). É
um momento em que podemos aprender coisas novas
e mostrar nosso potencial”,
comentou, pela assessoria de
imprensa do Bauru, o pivô,

que é o único estrangeiro
anunciado no evento.
O jogador segue nos Estados Unidos, onde do dia
1 a 8 de agosto terá a companhia do ala/pivô Gabriel
Jaú, dessa vez no Camp
Adidas Nation para atletas
com até 19 anos, que será
realizado em Houston.
Os dois atletas do Bauru farão parte do time da
América Latina, que vai
disputar uma série de partidas contra formações da
África, Ásia, Austrália, Europa e dos Estados Unidos.
Assim como Maikão,
aos 18 anos, Gabriel Gal-

Luso

jogo dentro de quadra para
técnicos da NBA. Evoluí muito na temporada que tivemos,
quando conquistamos o título (do NBB9) e vivenciamos
disputas muito equilibradas
nos playoffs. Quero aproveitar também os treinamentos
por lá para evoluir mais e melhorar meu jogo”, comentou.
Com a viagem para os
Estados Unidos, Maikão e
Jaú devem desfalcar o Gocil/Bauru nas duas primeiras rodadas do Campeonato
Paulista: no dia 6 de agosto
(domingo), quando o Dragão recebe o Pinheiros no
ginásio Panela de Pressão,

e no dia 9 (quarta-feira),
contra a Liga Sorocabana,
também em casa.
VIVÊNCIA
Antes de viajar para os
Estados Unidos, o ala/pivô
Gabriel Jaú marca presença
hoje, às 10h30, no Camp
Esportivo de Basquete promovido pelo Sesc Bauru.
Além dele, o pivô Shilton
e o auxiliar técnico Hudson Previdelo participam
de um bate-papo com os
participantes encerrando
a semana de atividades do
Sesc criada para introduzir
jovens na modalidade.

BTC

Basquete tem dois jogos hoje

A

14ª rodada do Campeonato Cyrela Estoril
de Basquete da Luso
começa hoje, com dois jogos. Os primeiros a entrar
em quadra, às 15h30, são
Evolux/Infinity Cell x Sorvetes Specialatte, que defenderá a liderança da Conferência Luso, com 18 pontos
obtidos após sete vitórias e
quatro derrotas. Na sequência, às 17h, é a vez de IWBB
Invest/MFX x Tahini.
A rodada se encerra amanhã com mais dois confrontos:
o Anglo Bauru x Vistori/Clínica Plexus, às 9h30, e Moraes
Imobiliária x Zimez, líder da
Conferência ALBB, às 11h.
Resultados da 13ª rodada: Tahini 66 x 84 Moraes Imobiliária, Evolux/
Infinity Cell 66 x 81 Cyrela Estoril, Pizza Balcão 82
x 85 IWBB Invest/MFX e
Sorvetes Specialatte 69 x
75 Vistori/Clínica Plexus.
A tabela completa de

vanini, o Jaú, também viaja
para seu terceiro camp – em
agosto de 2015, esteve na
República Dominicana e
em fevereiro do ano passado, durante o fim de semana
do All-Star Game da NBA,
participou do “Basquete
Sem Fronteiras” (Basketball
Without Borders ou BWB,
na sigla em inglês), realizado em Toronto, Canadá.
Jaú comemora o fato de
ter novamente a chance de se
apresentar para olheiros da
NBA e atuar com outras jovens promessas do basquete.
“É mais uma oportunidade
que terei para mostrar meu

Bruno Viscelli/Luso

Quatro equipes conquistam 1º
turno e são favoritas na Copa JC

A

Anglo Bauru e Evolux/Infinity Cell se enfrentaram na Luso
classificação, além de estatísticas e fotos da competição, podem ser encontra-

das no site do campeonato
(www.basquetelusobauru.
com.br).

18ª Copa JC Antônio
Fortunato
Brustello
definiu quatro campeões simbólicos do primeiro turno da fase de classificação, que passam, agora, a
serem favoritos ao título, devido às campanhas que vêm
fazendo na competição.
Pela categoria adulto, o
Body Rock conquistou o feito ao vencer a Copical por 4
a 0, com gols marcados por
Marcos Felipe, Rodrigo Zulim e dois de Victor Savi.
No máster, a Authentic
Feet tem se mostrado superior e levou o título simbólico ao bater o Flipper
Lanches, de goleada, 6 a 1.
Os gols foram anotados por
Coelho, Luciano Quinto,
Denis Macea e Reinaldo.
Karl Frederick diminuiu
para o Flipper.
Entre os veteranos, a Ci-

Bruno Freitas/BTC

Coelho (com a bola) foi autor de um dos gols na vitória
do Authentic Feet contra o Flipper Lanches
yrela Estoril vem dominando
até aqui. O time venceu na
final do turno a equipe Via
Carnes, por 1 a 0, com mais
um tento do goleador Fenê.

Na divisão supermáster, o Supercon ganhou da
Pontepedras por 3 a 0, com
dois gols de Rolinho e um
de Edson Muniz.

