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Alison Silva

Naturais de Mato Grosso 
do Sul, atletas que atuam fora 
do país vão as redes sociais e 
falaram sobre a incidência do 
COVID-19. O campo-grandense 
Marcênio Ribeiro (foto), ala da 
equipe de futsal do Barcelona, 
e atleta da Seleção Brasileira 
da modalidade, encaminhou a 
redação do jornal O Estado na 
manhã de ontem (24), um vídeo 
no qual fala sobre o impacto 
da doença na Espanha. “Estou 
trancado em casa com minha 
família, ficaremos isolados por 
no mínimo trinta dias. O ce-
nário atual da Espanha é de 
guerra, na verdade vivemos 
uma guerra contra o vírus né”, 
relata o atleta de 32 anos.

Segundo o atleta que teve 
boa passagem no futsal do sul 
do país que o levou ao Gaz-
prom da Rússia, até chegar 
à Espanha a mais ou menos 
dois anos, apenas farmácias, 
supermercados e hospitais 
operam normalmente. O atleta 
pontua que as pessoas saem às 
ruas (foto) apenas em casos de 
extrema necessidade. “As leis 
são severas com a população. 
Além das leis, a população 
do país está bem consciente 
sobre isso [vírus]”, relata o 
jogador. O país ocupa a quarta 
colocação no ranking mundial 
da doença com pelo menos 39 
mil infectados pelo COVID-
19, além de registrar 2,6 mil 
mortes até o fim da manhã de 
terça-feira (24).

A quarentena provocada 
pelo coronavírus fez a Prefei-
tura de Campo Grande, por 
meio da Funesp (Fundação 
Municipal de Esportes), im-
plantar o “Programa Movi-
menta CG em Casa”.

O projeto é uma adap-
tação do programa já exis-
tente, realizado em 70 locais, 
e que com os fechamentos 
dos parques, por conta do 
COVID-19, poderão ser re-
alizadas em qualquer am-
biente. Os vídeos serão pos-
tados toda segunda, quartas 
e sextas-feiras, às 8 horas.

A proposta é gravar vídeos 
com os agentes sociais de 
esporte e lazer, e divulgar no 
site da prefeitura, em par-
ceria com a Agetec (Agência 
Municipal de Tecnologia da 
Informação e Inovação), redes 
sociais, nos grupos de What-
sApp dos usuários e manter 
a população em movimento.

“Estamos em um momento 

de pensar no outro e essa 
é a grande lição dessa do-
ença. E para quem não tem 
acesso aos vídeos, estamos 
montando uma cartilha com 
exercícios que será dispo-
nibilizado no site da prefei-
tura, com auxílio da Agetec. 
Assim, esperamos que além 
de manter o atendimento aos 
cerca de 20 mil inscritos, 
que novas pessoas possam 
se movimentar”, comentou 
o diretor-presidente da Fu-
nesp, Rodrigo Terra.

Desde o último dia 15, as 
atividades em lugares públicos 
ficaram suspensas durante 
pelo menos 20 dias, prazo que 
termina no dia 4 de abril. Após 
o período, a administração mu-
nicipal avaliará o estágio de 
disseminação da doença e vai 
decidir entre a prorrogação da 
suspensão por igual período 
ou pelo retorno das atividades 
normais. (Luciano Shakihama, 
com assessoria)

Folhapress

Jorge Jesus chegou a 
Lisboa, em Portugal, na manhã 
de ontem (24) para passar 
o período de isolamento ao 
lado da família. Mas, após 
nove horas de voo, o técnico 
do Flamengo se irritou com 
a presença de jornalistas no 
Aeroporto da Portela e não deu 
entrevistas.

Segundo o jornal A Bola, 
Jorge Jesus teria se incomo-
dado com a aglomeração cau-
sada pela sua chegada, o que 
vai contra as recomendações 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) em meio à pan-
demia do novo coronavírus.

O treinador viajou acompa-
nhado do restante dos portu-
gueses membros de sua equipe 
no clube rubro-negro. Ainda 
de acordo com a publicação 
portuguesa, todos farão um 

novo teste para a COVID-19, 
além de cumprir o período de 
quarentena.

Nos últimos dias, a nego-
ciação entre o Flamengo e 
Jorge Jesus ficou em “segundo 
plano” por conta de um teste 
de coronavírus realizado pelo 
treinador, que apontou “po-
sitivo fraco ou inconclusivo”. 
Um segundo exame indicou 
“negativo” para a Covid-19.

Clube trabalha com possibilidade 
de reapresentação em um mês

O Flamengo trabalha com 
possibilidade de reapresen-
tação do elenco em aproxima-
damente um mês, na semana 
do dia 20 de abril. A diretoria 
havia marcado a reapresen-
tação dos atletas para a se-
gunda-feira (23), mas decidiu 
prorrogar a suspensão das 
atividades. A medida vale por 

tempo indeterminado, mas, 
internamente, o clube consi-
dera que as férias antecipadas 
podem acabar em 30 dias.

Representantes da Co-
missão Nacional de Clubes, 
da CBF e sindicatos de atletas 
estão discutindo medidas para 
enfrentar os impactos da crise 
provocada pela pandemia do 

coronavírus. A antecipação 
das férias ainda não foi confir-
mada, mas deve ser aprovada.

No momento, os jogadores 
seguem em casa. Alguns per-
maneceram no Rio de Janeiro 
e outros retornaram a suas 
cidades de origem. Gabigol, 
por exemplo, está em Santos. 
(Com Gazeta Press)

O Ministério Público Fe-
deral pediu na segunda-
-feira (23), que a Secre-
taria Nacional do Esporte 
informe sobre a possibili-
dade de disponibilizar as 
arenas do Parque Olímpico, 
no Rio de Janeiro, como 
local de enfrentamento ao 
coronavírus.

O procurador Leandro 
Mitidieri, do Grupo de Tra-
balho da Olimpíada do MPF, 
concedeu o prazo de 10 dias 
após a pasta tomar ciência. 
A Secretaria é subordinada 
ao Ministério da Cidadania.

O Parque Olímpico, na 
Barra da Tijuca, foi cons-
truído para os Jogos do Rio 
em 2016 e tem capacidade 
para abrigar 107 mil pes-
soas. Com cancelamentos 
de treinos, competições e 

eventos, o local está vazio.
Em janeiro deste ano, a 

Justiça Federal do Rio de-
terminou a interdição dos 
espaços e deu prazo para 
que sejam providenciadas 
licenças exigidas, como 
laudo de vistoria do Corpo 
de Bombeiros e Habite-se, 
documento emitido pela pre-
feitura. O MPF contesta o 
fato de o local funcionar 
com alvará provisório.

As instalações (o Parque 
Olímpico da Barra da Ti-
juca e o Complexo Esportivo 
de Deodoro) têm adminis-
tração dividida entre o go-
verno federal, a Prefeitura 
do Rio e a iniciativa privada. 
A prefeitura recorreu e, 13 
dias depois, a justiça de-
cidiu pela reabertura dos 
locais. (Folhapress)

O clube argentino Defensa 
y Justicia foi punido pela Con-
mebol uma multa correspon-
dente a US$ 20 mil (R$ 101 
mil) como punição pelos gestos 
racistas de um torcedor na 
partida contra o Santos na Li-
bertadores, no dia 3 de março.

No jogo vencido de virada 
pelo clube brasileiro, por 2 a 1, 
na estreia pela fase de grupos 
da competição sul-americana, 
um vídeo circulou nas redes 
sociais com um torcedor argen-

tino que imitava gestos de um 
macaco para os torcedores do 
Santos que foram ao estádio.

Na ocasião, o clube se posi-
cionou ao pedir desculpas ao 
Santos e disse que não é assim 
que se trata os visitantes.

Ao todo, a punição dada pela 
Conmebol foi de US$ 20 mil 
pelo gesto racista do torcedor, 
além de outra multa de US$ 3 
mil devido a um objeto atirado 
no gramado pela torcida. A 
multa não precisará ser paga 

pelo clube argentino, que terá o 
valor descontado na premiação 
da competição sul-americana, 
que está paralisada devido à 
pandemia do novo coronavírus.

Em nota oficial, o clube fez 
um apelo a seus torcedores 
para que quando a competição 
voltar a ser realizada, eles 
possam se comportar de forma 
adequada para que o Defensa y 
Justicia não volte a ser punido.

“Para nós, jogar pela pri-
meira vez a Copa Libertadores é 

um grande desafio, não apenas 
esportivo, mas também um 
grande incentivo para nossas 
finanças, pois a receita do tor-
neio nos permite pagar por 
investimentos em melhoria de 
infraestrutura e continuar cres-
cendo”, diz a nota.

“Solicitamos a colaboração 
de todos para que esses jogos 
sejam uma festa e, juntos, ga-
rantimos o comportamento cor-
reto de todos os presentes no 
estádio”, finaliza. (Folhapress)
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Matcênio, do futsal do Barcelona, fala em isolamento e ruas vazias

Jorge Jesus se irrita com aglomeração de 
jornalistas na sua chegada em Portugal

Time é multado após ato de torcedor contra o Santos

Jogadores de MS que moram no 
exterior relatam ‘clima de guerra’

MPF pede abertura de 
Parque Olímpico para 
abrigar pacientes no Rio

Funesp cria programação  
de exercícios na internet

esportes

Douradense Lucas Leiva é incisivo 
ao cobrar isolamento das pessoas

Nascido em Dourados, ci-
dade à 230 quilômetros de 
Campo Grande, Lucas Leiva, 
33 anos, volante que atua na 
Lazio, equipe da primeira di-
visão italiana, falou sobre o 
vírus em seu perfil no Insta-
gram. “Vejo muita gente di-
zendo que o coronavírus não 
mata tanta gente, que é so-
mente uma gripe! Gostaria de 
deixar meu apelo para que as 
pessoas neste momento não 
pensem somente em si”, disse 
o jogador que possui 1 milhão 
de seguidores em seu perfil.

Com passagens por Grêmio, 
Liverpool-ING, e Seleção Brasi-
leira, o sul-mato-grossense reve-
lado na base do 7 de Setembro de 
Dourados pede para que neste 

momento, as pessoas evitem ao 
máximo aglomerações. 

“Automaticamente evitará 
que o vírus se espalhe. Vamos 
pensar em nossos pais, avós e 
nas pessoas que o vírus pode 
atingir gravemente. Precisamos 

nos unir em todo mundo para 
que o contágio diminua a cada 
dia”, conclui o atleta. A Itália, en-
cabeça o ranking de fatalidades 
em decorrência da pandemia; 
são  pelo menos 6 mil mortes. 
(Com Luciano Shakihama)
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