Esporte

EDUARDO BAPTISTA ESBOÇA PALMEIRAS
O Palmeiras realizou na tarde da terça-feira, na Academia de
Futebol, seu último treino antes da partida contra o Mirassol, no
Palestra Itália. Com diversos desfalques por convocações, além
de atletas contundidos ou sendo poupados, o técnico Eduardo
Baptista esboçou a equipe que volta a campo nesta quarta.
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O time já configura oficialmente entre os melhores da posição, mas dependendo de uma
combinação de resultados, pode estar fora da segunda fase
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Nesta quarta-feira (22), a
equipe do River pode comemorar uma conquista inédita na
Copa do Nordeste. O time busca nesta última rodada estar
entre os três melhores segundos colocados nos cinco grupos do torneio. Com 10 pontos,
o Galo enfrenta o time do Juazeirense, lanterna do grupo C,
às 21h45, no Estádio Adauto
Moraes, na cidade de Juazeiro.
O time piauiense conta com a
vitória, ou vai depender de resultados dos outros grupos.
O time já, configura oficialmente entre os melhores da
posição, mas dependendo de

O time tricolor
anunciou na manhã
de ontem mais dois
reforços que chegam ao clube nesta
sexta-feira (24)
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River encara Juazeirense nesta quarta

GALO precisa permanecer
entre os três melhores
uma combinação de resultados, pode estar fora da segunda fase. Caso permaneça entre
os três melhores, o River vai
disputar pela primeira vez as
quartas de final do torneio,
entre os oito melhores da Copa
do Nordeste. Na expectativa
para a classificação, o técnico
Eduardo Húgaro está confiante
para o jogo.
“Vamos buscar de qualquer
forma conseguir a classificação
na Copa do Nordeste. Talvez
essa eliminação no Piauiense
nos deu uma condição, porque
daqui a uma semana, após

quarta-feira, vamos estar jogando pelas quartas de final.
Talvez, pela condição física dos
jogadores totalmente extenuados, não entraríamos tão inteiro para essa nova etapa”, comentou o técnico.
Foram relacionados para a
partida 19 jogadores, sem desfalques, o time vai completo
para a última rodada. Leandro
e Robson; Oscar Brizuela, Caique e Allan Miguel; Rossales
Matheus Mendes e Wesley; Amorim, Osmar e André Luiz;
Humberto, Juninho Paraíba e
Cléber Lucas; Rodrigo Tiuí, Vio-

la, Tety, Negueba e Lucas Bacelar formam o grupo que se encontra no interior da Bahía.
O time tricolor anunciou
na manhã de ontem mais dois
reforços que chegam ao clube
nesta sexta-feira (24). O primeiro é o meio-campista Keninha, que atuou no Vila Nova
(GO), Atlético-GO, Macaé (RJ),
Cabofriense (RJ) e nos Emirados Árabes, pelo Al Sailiya. Já
o volante Fabiano, que foi revelado pelo Botafogo (RJ),
além de ter atuado pela seleção brasileira sub-17 e Red
Bull Brasil.

ESCALAÇÃO

Firmino substitui Jesus na Seleção
HELDER JÚNIOR
GAZETA PRESS

Roberto Firmino será mesmo o substituto do contundido Gabriel Jesus no comando
do ataque da Seleção Brasileira. Na tarde da terça-feira, dois
dias antes da partida contra o
Uruguai, em Montevidéu, o
centroavante do Liverpool trabalhou entre os titulares em
atividade realizada no CT da
Barra Funda, do São Paulo.
O treinamento foi o pri-

meiro com todos os convocados à disposição do técnico Tite – na segunda-feira, no CT
Joaquim Grava, do Corinthians, apenas 14 jogadores estiveram em ação.
Após um aquecimento
descontraído, Tite separou os
11 titulares para a sua tradicional movimentação sem a
presença de uma formação
adversária, para ajuste de
posicionamento.
O time foi o seguinte: Alis-

PARCERIA

Piauí ganha 1ª escola de
surf na Praia de Atalaia
O grupo Piauí Surf lançou
na última sexta-feira a primeira escola de surf do Piauí.
Com o objetivo de fomentar a
modalidade caractesrís do litoral piauiense, o curso "Vem
ser surfista" tem como sua
primeira aula programada para o feriado do trabalhador. A
escola é uma parceria da EBS
Titanzinho, instituição do
Ceará, que promove o esporte
na praia do Titanzinho no estado vizinho.
Segundo o idealizador e
coordenador da escola de surf
piauiense, Ravel Almeida, o
Vem Ser Surfista é uma forma
de iniciar a formação de novos adeptos ao esporte de
prancha. "O projeto nasceu de
uma necessidade do nosso
público no portal Piauí Surf,
que sempre havia esse questionamento de onde aprender
a surfar no Piauí, de ter uma
escola a se aprender", comentou Ravel.
Inicialmente a primeira
turma vai ser realizada nos
dias 29 e 30 de abril, além do
feriado de 1° de maio, com
horários pelos turnos manhã
e tarde. As aulas vão ser ministradas na Praia de Atalaia,
localizada na cidade de Luís
Correia. O instrutor de surf
João Carlos Fera, que é diretor
do projeto EBS Titanzinho, vai
prestar consultorias ao Vem

Ser Surfista. O surfista profissional e veterano na área é
credenciado pela ISA (sigla
em inglês para Associação Internacional de Surf). As inscrições para a primeira aula terminam no dia 22 de abril.
"A nossa proposta é de que
todo final de semana tenhamos turmas. A ideia é que,
com o tempo, os piauienses
absorvam a ideia de uma escola e que podem aprender a
surfar, de aprendizado. A gente tem um dito popular, em
que o surf não tem idade.
Desde a criança de dois anos
ao senhor de 80 anos de idade, claro que sempre respeitando as limitações do povo. E
quem não sabe nadar, também vai ter um acompanhamento, porque o processo de
entrar no mar é gradativo",
completou Ravel. (A.O.)

son; Daniel Alves, Marquinhos,
Miranda e Marcelo; Casemiro,
Paulinho, Philippe Coutinho,
Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino.
Do lado de fora do CT sãopaulino, torcedores se aglomeraram na expectativa de
ter algum contato com a equipe de Tite. “Libera! Libera! Libera!”, gritaram, diante dos
portões fechados, sendo atendidos somente ao final do
treinamento, quando o Brasil

já ensaiava jogadas de bola
parada. Quem despertava
mais atenção do público era o
atacante Neymar, que se juntou à Seleção apenas na madrugada desta terça-feira.
Líder das Eliminatórias
Sul-Americanas para a Copa
do Mundo, com 27 pontos
ganhos, o Brasil enfrentará o
segundo colocado Uruguai,
que tem 23, às 20 horas (de
Brasília) desta quinta-feira,
no Centenário.

