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Grand Slam de Judô

Brasileiro

Delegação luta em Brasileiro que terá pelo menos três mil atletas
Karatê MS disputa final em Minas Pelo Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino, o Operário 

marcou 11x0 em cima do Maracaju no domingo (6). A partida 
válida pela 2ª rodada aconteceu durante a tarde, no campo do 
Estrela do Sul, região norte da Capital. O time do interior é o 
mesmo que perdeu de 14x0 para o Aquidauanense. Com esses 
resultados, o grupo B fica com Aquidauanense no topo, seguido 
pelo Operário e Maracaju. No grupo A, o Comercial está à 
frente da Serc, já que venceu a primeira partida. O próximo 
confronto acontece dia 12, entre Aquidauanense e Operário, no 
Estádio Sansão, em Douradina – a 224 km da Capital. (DM)

Operário estreia com goleada no feminino

5h30
SporTV3 - Masters Tênis de 
Xangai
ESPN - Copa do Mundo de 
Rugby: País de Gales x Fiji

7h45
SporTV2 - Mundial de Ginástica 
Artística: etapa da Alemanha

14h45
TNT - Amistoso: Alemanha x 
Argentina

16h
ESPN - Copa das Nações do 
Oeste Africano: Senegal x Mali 
(semifinal)

18h15
Premiere - Série A: CSA x 
Internacional
SporTV e Premiere - Série A: 
Botafogo x Goiás

19h
ESPN Extra - NHL: Canadiens x 
Sabres

19h30
Premiere - Série A: Fortaleza x 
Chapecoense
 
20h
Premiere - Série A: Bahia x São 
Paulo

Premiere - Série A: Grêmio x 
Ceará
ESPN - Amistoso de Basquete 
Masculino: Pelicans x Bulls
SporTV2 - Paulista Masculino de 
Vôlei Masculino: São Bernardo x 
Campinas
SporTV3 - Liga Sul-Americana de 
Basquete Masculino: Defensor 
Sporting x Corinthians

20h30 
Globo, TNT e Premiere - Série A: 
Santos x Palmeiras

Quinta-feira – 0h30
SporTV3 - Masters Tênis de 
Xangai

Veja na TV Às 22h, no SporTV2, Argentina x Canadá,  
na Copa do Mundo de Vôlei Masculino

FIVB/Divulgação
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Danielle Mugarte

A delegação de Mato Grosso 
do Sul já desembarcou no Praia 
Clube, em Uberlândia (MG), 
para a  final do Campeonato 
Brasileiro de Karatê – Inter-
clubes, que começa hoje (9). O 
grupo do Estado conta com 60 
atletas e 6 técnicos, que foram 
em busca de medalhas e uma 
boa classificação no ranking 
nacional. Os nomes da cate-
goria especial, que possuem 
faixa roxa até a preta, ainda 
poderão conseguir vagas para 
algumas competições interna-
cionais da modalidade.

Um dos técnicos à frente do 
grupo é Luis Roberto, que já 
acompanhou a seleção do Es-
tado algumas vezes. Ele acredita 
que Mato Grosso do Sul tem 
chances altas de retornar com 
medalhas. “O nível técnico dessa 
competição é muito alto. Temos 
bastante atletas e confiamos 
muito em nossos meninos. Não 
será uma competição fácil, mas 
nós preparamos bem e vamos 
brigar por medalhas”, diz.

Luciano Shakihama

A judoca Camila Ponce, reve-
lada em Mato Grosso do Sul, foi 
eliminada logo em sua estreia, 
no Grand Slam de Judô, em Bra-
sília. Ontem, último dia de dis-
putas, a integrante da seleção 
brasileira foi derrotada pela 

francesa Audrey Tcheumeo. 
Na categoria -78 kg, Camila, 

que este ano trocou o Judô 
Aliança, de Campo Grande, pelo 
Pinheiros-SP, sucumbiu diante 
da número 15 do ranking mun-
dial. Aos 21 anos, a brasileira 
recém-ingressada na categoria 
sênior é a número 81. 

A francesa ainda derrotou 
outra anfitriã. Samanta Soares 
foi quem chegou mais longe, 
mas perdeu para Natalie Powell, 
do Reino Unido, nas quartas, 
e foi para a repescagem, onde 
sucumbiu diante de Tcheumeo. 
Giovanna Fontes foi eliminada 
por Kaliema Antomarchi, de 

Cuba, em seu segundo duelo. A 
cubana acabou campeã ao bater 
Natalie Powell na final. 

Principal aposta brasileira 
neste peso, Mayra Aguiar, nú-
mero 2 do mundo, ficou de fora 
dos combates por sentir uma 
lesão durante os treinos na se-
gunda-feira (7). 

A competição reunirá pelo 
menos 3 mil caratecas das 26 
federações, além do Distrito Fe-
deral. De acordo com a CBK 
(Confederação Brasileira de Ka-
ratê), foram 2,1 mil inscrições na 
Etapa Final, 769 no segmento 
Estudantil, 107 no Universi-
tário e 108 no Kata por Estilos. 
Para estarem na etapa final, os 
atletas precisaram ficar entre os 
três primeiros colocados de suas 
categorias nos regionais, que 
aconteceram ao longo do ano.

Entre as novidades para a 
atual edição do campeonato, 
está a disputa por clubes, na 
qual os atletas representarão 
suas respectivas federações e os 
seus clubes. Segundo o dirigente 
da entidade nacional, não houve 
alteração na quantidade de cate-
gorias, mas haverá o resultado 
geral por federação e por clubes 
inscritos. No Brasil, foram 415 
associações desportistas. De 
Mato Grosso do Sul, quatro aca-
demias enviaram atletas.

Para Luis Roberto, isso é 
um avanço, mas ainda pode ser 
melhor. “O karatê vem evoluindo 
a cada dia. Estamos sempre em 
contante crescimento e, vendo 
essa procura, faz com que cres-
çamos a cada dia. Há muitos 
clubes participando do evento, o 
Brasil todo está presente neste 
campeonato. Mas acho que de-
vemos pensar que sempre dá 
para melhorar e buscarmos 
mais incentivo ao nosso esporte, 
que é o karatê”, finaliza.

Divulgação

Camila Ponce sofre derrota para algoz de brasileiras


