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Trabalho

Bola
‘Brazuca’ será o nome da bola oficial
da Copa do Mundo de 2014. A escolha,
feita por meio de uma votação na internet
e anunciada neste domingo, teve a
duração de três semanas e contou com
mais de um milhão de votos. A segunda
opção ôBossa Novaö teve 14,6% dos
votos, enquanto ôCarnavalescaö, a
terceira e última possível escolha, teve
7,6%. Nenhuma das duas, no entanto,
chegou perto dos 77,8% conquistados por
ôBrazucaö. Na época da divulgação das
três opções de voto, a ausência do nome
ôGorduchinhaö, referência a um bordão
criado pelo narrador Osmar Santos,
chamou a atenção.

Arquivo/AE

Massa
brasileiro Felipe Massa ficou
O
extremamente satisfeito com seu
desempenho no GP da Bélgica de Fórmula 1, que

pode ter marcado o início de sua recuperação na
temporada da categoria. Largando em 14º, o
brasileiro ganhou nove postos durante a prova e
foi o quinto linha de chegada.

Andrés Sanchez, expresidente do Corinthians,
continua ligado ao seu clube
de coração. No último sábado,
dia do aniversário de 102
anos da fundação corintiana,
a construtora Odebrecht
divulgou fotos do diretor de
seleções da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
trabalhando na construção do
prédio oeste do futuro estádio
de Itaquera. Andrés viabilizou
o início das obras da arena,
que sediará o jogo de abertura
da Copa do Mundo de 2014,
durante a sua gestão como
presidente do Corinthians. O
estádio na Zona Leste de São
Paulo ficará pronto até o final
de 2013, de acordo com a
Odebrecht.

Arquivo/AE

Futsal
Corinthians visitou o Guarulhos pelas quartas de final da
O
Liga Paulista de Futsal, e abriu importante vantagem
para seguir na luta pelo título do estadual. Com 4 a 1 a favor, o
Timão pode perder por até dois gols na partida de volta que
estará classificado para as semifinais da competição.

ALVINEGRO  Artilheiro foi decisivo na vitória alvinegra no jogo de ida pelas oitavas de final da Série D

Nonato marca 2
gols e Mixto bate
o Remo no Dutra
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO

Em noite do inspirado Nonato, o Mixto deu importante passo para avançar às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. No jogo de ida pelas oitavas de final, o Alvinegro da Vargas venceu o Remo (PA) pelo placar de 2 a 0, na noite de ontem, no estádio Dutrinha. Os gols
da vitória, todos marcados na etapa final, foram anotados pelo artilheiro Nonato, que chegou ao seu
oitavo gol no torneio de acesso.
Com o resultado, o time
treinado por Éverton Goiano leva a vantagem de jogar por simples empate na segunda e decisiva partida marcada para o próximo domingo, no estádio mangueirão, em Belém. Até uma
derrota de 1 a 0 serve ao Mixto.
O primeiro tempo foi bastante movimentado. Com
a proposta de jogar a base dos contra-ataques, o Remo foi
o primeiro a desperdiçar chance de marcar. Logo aos oito minutos, o atacante Fábio Oliveira sem marcação cabeceou a bola em cima do goleiro Héverton Perereca.
Outra clara chance de abrir o marcador foi desperdiçada pelo meia-atacante Ratinho. O jogador acabou acertando a trave de Perereca, que foi bastante exigido nos pri-
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meiros 45 minutos de jogo. O Mixto só foi ‘acordar’na partida com jogadas de velocidade feitas pelo atacante Furlan.
Aos 22 minutos, novamente Perereca fez outra defesa após chute de Ratinho. Retraído na defesa, o time alvinegro não soube aproveitar duas faltas próximas a área do
Remo. E ambas, zagueiro Kal e o meia Robinho desperdiçaram os lances chutando a bola em cima da barreira.
Já quase no final da primeira etapa, Furlan quase abriu
o placar. O jogador cabeceou
bem a bola cruzada pelo volante
Kiko. O gol não aconteceu pelo
fato da bola ter batido na trave.
Na volta do segundo tempo, o Remo tratou de atacar o
Mixto. Aos oito, Perereca defendeu chute forte de Cametá. Em
seguida, de novo, o goleiro mixtense fez outra intervenção ao se
atirar em cima de Fábio Oliveira.
Aos 15 minutos, o atacante Nonato assumiu a condição de principal artilheiro do Mixto na Série D. Ele escorou bem de cabeça cruzamento feito por Furlan, que toda a jogada do gol.
Cinco minutos depois, Nonato voltou a deixar
sua marca ao fazer o segundo gol dele no jogo. Ele
concluiu com facilidade jogada da direita construída
pelo meias Robinho. É oitavo gol do atacante no
Campeonato Brasileiro da Série D.
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APÁTICO

Cuiabá empata com Icasa
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO

O Cuiabá não vive mesmo
um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando em Juazeiro do Norte, no
Ceará, a equipe não saiu de um
simples empate sem gols com o
Icasa na tarde de ontem. Com o
resultado, o ‘Dourado’ chegou a
soma dos nove pontos, mas
continua na zona de rebaixa-

mento no Grupo A.
Na próxima rodada, o time cuiabano irá receber o
Águia de Marabá no domingo,
dia 9, no Dutrinha.
O Cuiabá não fez um bom
primeiro tempo. A equipe treinada por Ary Marques sofreu
pressão do Icasa, que teve duas
bolas na trave do goleiro Gatti.
Nas duas jogadas ofensivas do
time nordestino teve a participação do meia Rossini, que já

Chico Ferreira

Time do Cuiabá não faz boa campanha no Brasileiro da Série C

defendeu o Luverdense.
A dupla de atacante do
Cuiabá formada por Fernando e
Josiel não levou perigo ao gol
do Icasa nos primeiros 45 minutos de bola rolando. A time
era uma apatia só.
No segundo tempo, o time cearense continua pressionando o vice-campeão matogrossense. Em lance perigoso,
o lateral direito Gustavo chutou forte, com a bola passando
rente a trave de Gatti aos 10
minutos.
Antes dos 30 minutos, o
técnico Ary Marques tratou de
colocar o Cuiabá ao ataque.
Ele sacou o meia Éverton Maradona, que pouco produziu
para a entrada de Leandro
Cearense.
Aos 35 minutos, o atacante André Neli desperdiçou
o que foi a melhor chance do
jogo aquele altura. O jogador
fez jogada individual, passando por dois marcadores, mas
na hora de concluir chutou a
bola para a fora para desespero
da torcida do Icasa.
Desorganizado dentro de
campo, o Cuiabá continuou sofrendo pressão do adversário.

Marcus Vaillant

Mixto obteve um importante resultado positivo ao passar pelo Remo (PA) por dois gols de diferença

Luverdense vacila no Passos
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO

O Luverdense deixou escapar
importante resultado ao ceder empate em 2 a 2 com o Paysandu, ontem, no estádio Passos da Ema, pelo
Campeonato Brasileiro da Série C.
O atual campeão estadual estava
vencendo o jogo de 2 a 1 até aos 34
da etapa final, quando levou o gol
da igualdade.
Com o resultado, o time de Lucas do Rio Verde se manteve na liderança isolada da Chave A com 22
pontos somados, um a mais em relação ao Fortaleza, que é o vice-líder.
No próximo domingo, o Luverdense
encara o Fortaleza em partida que
vale a primeira colocação do grupo.
Empurrado por sua torcida, o
Luverdense fez um bom primeiro
tempo. Desde que a bola rolou, o
atual campeão mato-grossense partiu para cima do Paysandu.
A superioridade inicial do
Luverdense foi confirmada aos 17
minutos, quando o volante Gílson
abriu o placar. O jogador escorou
bem de cabeça a bola após bela
cobrança de escanteio de Rafael
Tavares.
Mas aos 25 minutos, o volante Júnior Terceiro acabou cometendo besteira ao revidar uma
agressão do meia Harison, do Paysandu. O prejuízo só não foi maior
pelo fato do árbitro Jânio Pires ter

dado também cartão vermelho ao
jogador do Papão.
Na etapa final, o Luverdense
manteve o mesmo ritmo da etapa
anterior. E uma das jogadas que levantou a torcida local foi a cobrança
de falta feita por Rubinho. O chute
saiu forte, mas o goleiro do Papão
fez defesa segura. O domínio da
equipe mato-grossense era dispara-

do. Tanto é que aos 20 minutos, o
atacante Tatu ampliou o placar.
Logo em seguida, aos 21, o
Paysandu diminuiu o marcador com
o atacante Pablo. O gol acabou dando novo fôlego ao time treinado por
Givanildo Oliveira. E o Paysandu
chegou ao empate aos 34 minutos
com Yago Pikachu, calando a torcida do Luverdense.

Chico Ferreira

Luverdense deixou escapar importante vitória jogando em casa

