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ESPORTES
Amistoso: Argentina e Espanha se enfrentam em Madri

Fred passará por cirurgia nos ligamentos e só volta em 8 meses

Duas das principais aspirantes a levantar a taça da Copa do Mundo
de 2018, na Rússia, se enfrentam hoje, às 16h30 (horário de
Brasília). O Estádio Metropolitano de Madri será palco do duelo entre
Espanha e Argentina, que levará a campo grandes nomes do futebol
mundial. A partida será a última oportunidade para os técnicos
testarem possíveis representantes de seus países para o Mundial.

Ainda no primeiro tempo do jogo contra o Tupi, anteontem, pelo
Campeonato Mineiro, o atacante Fred se contundiu. O diretor médico
da Raposa, Sérgio Campolina explicou que houve uma ruptura do
ligamento cruzado anterior e de um ligamento lateral secundário. O
médico cruzeirense ainda salientou que o jogador vai passar por
procedimento cirúrgico, que deve ocorrer ainda nesta semana.

AMISTOSO

Pedro Martins/MoWA Press

PARA ‘EXORCIZAR’
Com Tite, Brasil joga contra a Alemanha em Berlim em
busca de aliviar peso dos ombros dos 7 a 1 de 2014
Não é uma revanche, não vale título
e nenhum dos dois
times estará com a
força máxima. Mas quando os
jogadores do Brasil entrarem
em campo hoje, às 15h45 (de
Brasília) no estádio Olímpico
de Berlim, estarão em busca de
outro resultado: começar a aliviar dos ombros parte do peso
da maior humilhação do time
na história da Copa do Mundo.
O encontro é o primeiro entre os times principais de Brasil e Alemanha desde o trauma
dos 7 a 1, em 2014. Nos últimos quatro anos, o placar virou
sinônimo dos problemas no
País ao ganhar conotação social e apagar as fronteiras entre
o esporte e a política.
A missão coube ao técnico
Tite, que não esteve envolvido
na tragédia de 2014 - o técnico
na Copa foi Felipão - e assumiu a equipe dois anos depois.
Mas o treinador atual sabe a
dimensão do confronto. “A
partida é o principal teste emocional e psicológico já vivido
pelo grupo. Temos de admitir e
dizer as coisas como são”, afirmou. Para completar, o jogo
tem outro elemento dramático:
assim como em 2014, Neymar
está machucado.
Ao marcar o amistoso, o

objetivo da comissão técnica
era permitir que a equipe passasse por esse teste fora de um
torneio oficial. “Carregamos
esse fantasminha todos os dias.
Ele está todos os dias aqui. Por
isso, aqui em Berlim, queremos passar mais uma etapa”,
disse Tite, que fará seu 19º
jogo na Seleção.
Do lado alemão, o discurso é diferente: a humilhação
não será apagada e o amistoso será apenas um momento
para testar novos jogadores. O
“fantasma” alemão entrará em
campo com um time alternativo. Alguns de seus principais
craques, que jogaram contra a
Espanha na semana passada,
serão poupados.
“Esse assunto (7 a 1) não
é tão importante”, disse Joachim Löw, técnico alemão e
que vai para seu 160.º jogo em
12 anos no comando da Alemanha. “Talvez os brasileiros
tenham sentimento de uma
pequena revanche. Mas era
a semifinal da Copa. Não dá
para voltar”, disse o treinador,
que minimizou a dimensão do
resultado em 2014. “Foi um
passo para chegarmos à final
da Copa”, garantiu.
Entre os jogadores de
2014 que estarão em campo hoje, Ginter, que ficou no

banco de reservas durante o
duelo histórico no Mineirão,
adotou o mesmo tom. “Para o
Brasil, sempre falam do 7 a 1.
Para nós, só estamos pensando na Copa”, disse. “O placar
é um tema para os brasileiros.
Não é grande coisa para nós”,
completou Boateng.
Menos de um terço da seleção alemã de 2014 deverá estar
na Copa de 2018. No caso do
Brasil, o lateral-direito Daniel
Alves, o zagueiro Thiago Silva, o lateral-esquerdo Marcelo,
os volantes Paulinho e Fernandinho e o atacante Willian,
todos remanescentes da Copa
do Mundo 2014, serão titulares no reencontro com a Alemanha. Daniel Alves (reserva) e Thiago Silva (suspenso)
não entraram em campo no
Mineirão, em 2014.
Daniel Alves será o capitão hoje e insistiu ontem que
o momento é de “olhar para o
presente”. “Esse é um clássico
mundial e sempre tem uma
certa dificuldade. Quando você
não pode mudar o passado,
temos de nos concentrar em
mudar o presente e é isso que
viemos fazer aqui”, afirmou.
DEFINIÇÃO
Longe dos aspectos psicológicos, o momento é de

definição. Para Tite, a partida é o último teste antes
da convocação para a Copa.
Em jogo, estarão os últimas
vagas no grupo. E também
um teste para avaliar se o
esquema conseguirá superar
equipes europeias.
Essa será apenas a terceira
partida do treinador contra um
time do Velho Continente. Nas
duas oportunidades que teve,
Tite encontrou dificuldades. O
Brasil empatou sem gols contra a Inglaterra e, na semana
passada em Moscou, demorou
para encontrar espaço no triunfo por 3 a 0 sobre a Rússia. Na
Copa, dois dos primeiros rivais
são europeus: Suíça e Sérvia.
Agora, contra a Alemanha,
Tite vai adotar uma nova formação mais cautelosa, com
Fernandinho, Casemiro e Paulinho no centro, e Coutinho
atuando pela direita. Dessa
forma, Tite quer exorcizar um
drama recente que poderia
continuar a minar seu projeto.
Ao assumir a Seleção Brasileira, em sua primeira coletiva de
imprensa no Rio em 2016, Tite
insistiu que estava “na hora de
dar passo à frente em relação
ao 7 a 1 e esquecer”. Dezenove
jogos depois, o treinador sabe
que o momento chegou, mesmo que seja em um amistoso.

Daniel Alves, que será o capitão da Seleção Brasileira hoje,
durante último treino que o time verde e amarelo fez no
gramado do estádio em Berlim antes do amistoso
ALEMANHA X BRASIL
Leno (Trapp); Rüdiger, Boateng e Ginter; Kimmich, Goretzka (Khedira), Gündogan e Plattenhardt; Rudy, Werner e Sané Técnico:
Joachim Löw.
Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; CasemiPhilippe Coutinho; Gabriel
Jesus. Técnico: Tite.
ro; Fernandinho, Paulinho, Willian e

Árbitro: Jonas Eriksson (Suécia) - Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico de Berlim

Série A3

Maradona é o novo reforço do Noroeste para o mata-mata
O
Noroeste anunciou, ontem,
o meia Ewerton Maradona como novo
reforço para a segunda fase da
Série A3. Apelidado de “Maradona” na infância, por ser
habilidoso, baixinho e com
os cabelos grandes (hoje é
careca), Ewerton, de 35 anos,
1,71m, é um jogador bastante
rodado e experiente. O meia
é destro e foi revelado nas
categorias de base do Atlético-MG. Defendeu o Galo
por 12 anos e foi profissionalizado. Ewerton passou por
Ceilândia, Comercial, Caniçal-POR, Democrata de Sete

Lagoas, Paulista, CRB, Uberaba, Cuiabá, Guarani, Tupi
e Tombense, além de Araxá
e Caldense. Seu último clube
foi o URT, da elite do futebol
de Minas, em 2018. A maior
parte de sua carreira, inclusive, foi no futebol mineiro.
“O Ewerton é um jogador
experiente, que dá muita dinâmica de jogo e segura bem
a bola. É um meia que chega
muito bem dentro da área e é
voluntarioso. Exerce uma função que estávamos carentes no
elenco e tem qualidade para
deixar os atacantes em condições de fazer os gols. Às vezes,
quando o Leandro Oliveira não

jogou ou não estava bem na
partida, tivemos dificuldades
de achar um substituto. Então,
neste momento de decisão que
estamos agora, precisamos ter
alguém com a qualidade técnica e o bom passe do Ewerton”,
comenta Alex Afonso, gerente
de futebol do Noroeste.
O jogador chegou a Bauru
ontem e já assinou contrato
para a disputa do mata-mata da
Série A3 pelo Alvirrubro. Ele
realizou seu primeiro treino e
estará à disposição para o jogo
do final de semana, diante do
Atibaia. Para a partida de ida
das quartas de final, em casa,
Noroeste tem o objetivo de

Bruno Freitas/Noroeste

público ainda maior do que no
clássico contra o Marília (4,9
mil pessoas), e o clube anuncia
promoção de ingressos de arquibancada por R$ 10,00.
ARBITRAL
O Noroeste e seus torcedores conhecerão a data e o
horário da fase final da Série
A3 do Paulista a partir das
15h de hoje, quando ocorre o
arbitral da Federação Paulista
de Futebol (FPF). A diretoria
noroestina manifestou interesse da partida de ida, contra o
Atibaia, no estádio Alfredo de
Castilho, ocorrer no sábado,
entre o início da tarde e a noite.

Meia chega como peça no setor de criação do
Norusca para sequência da Terceirona

Atletismo

Atletas da ABDA garantem classificação para o Gymnasiade
Na sexta e
sábado passados, os atletas
da Associação
Bauruense de Desportos
Aquáticos (ABDA) Ana
Beatriz Trajano, Ana Cecilia de Oliveira, Esther Beatriz Leopoldino e Diogo
da Silva Pereira participaram da seletiva nacional do
Gymnasiade, competição da
categoria sub-18 e que foi
classificatória para formar
a equipe brasileira para a
disputa do Gymnasiade em
Marraquexe, no Marrocos,
com a participação de atletas

de todo Brasil.
No primeiro dia da competição, realizada no Centro
de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, Diogo
Pereira conquistou a medalha de ouro dos 100m rasos,
com a marca de 10s89 e garantiu vaga na Seleção Brasileira para a competição no
Marrocos. Em 2017, o atleta
conquistou três medalhas de
ouro nos Jogos Sul-Americanos Escolares na Bolívia,.
Agora disputará uma competição de nível mundial.
Ana Cecilia de Oliveira
também fez sua melhor marca

pessoal nos 100m rasos com
12s37 e ficou na quarta colocação, apenas um centésimo
da terceira colocada. Ainda na
sexta-feira, Ana Beatriz Trajano conquistou a medalha de
bronze nos 800m rasos.
No segundo dia de competição, mais um excelente
resultado para a atleta Esther Beatriz Leopoldino,
que conquistou a medalha
de prata nos 1.500m e também garantiu uma vaga na
Seleção Brasileira para o
Gymnasiade.
“Ficamos muito felizes
com os excelentes resulta-

dos na Seletiva Nacional do
Gymnasiade. Disputamos a
competição com quatro atletas de 14 anos competindo
com atletas de até 17 anos
e obtivemos excelentes desempenhos, mostrando maturidade e grande evolução.
Dois atletas garantiram vaga
na Seleção Brasileira e terão
a oportunidade de disputar
uma competição de nível
mundial em outro continente”, comemorou Neto Gonçalves, técnico da ABDA.
MAIS COMPETIÇÕES
Também no último fi-

nal de semana os atletas
Cleverson Júnior, Débora
Alves, Sabrina Monteiro
e Bruna Torqueti participaram de dois torneios na
capital paulista. No sábado, no Centro de Práticas
Esportivas da USP - CEPEUSP, Bruna, Débora e
Sabrina disputaram o II
Torneio Valdir José Barbanti e Bruna Torqueti conquistou sua melhor marca
na temporada nos 100m
com 12s12.
Anteontem, os atletas
disputaram o Desafio de
Atletismo no Centro Para-

límpico Brasileiro. Cleverson segue ficou na sétima
colocação nos 400m; Bruna
Torqueti foi sétima colocada
e Sabrina Monteiro oitava
colocada na final dos 100m,
na final B a atleta Débora
Alves venceu a prova.
A ABDA conta com o
auxílio de seus parceiros:
Zopone Engenharia e Comércio LTDA., Z-Incorporações, CVC, Pernambucanas, BNP Paribas, Sabesp,
AES Tietê, Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério
do Esporte, Grupo Multicobra e Semel.

