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Futebol localReal Madrid

Finanças e logística impedem ações, justificam dirigentes do interior
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Além do aumento exponen-
cial do número de casos de 
COVID-19 nos últimos dias, 
os dirigentes dos times que 
jogam o Estadual de futebol 
salientam que a ausência de 
verbas e recursos para tes-
tarem os atletas dificultam 
movimentações mais ime-
diatas. O torneio foi paralisado 
no mês de março e segue sem 
previsão de retomada. 

“Nesste momento os clubes 
de Mato Grosso do Sul não 
possuem verbas para reali-
zarem todas as exigências 
impostas nos protocolos de 
segurança que viabilizam o 
retorno dos jogos”, disse o 
diretor de futebol do Corum-
baense, João Ribeiro. Apare-

cido Damasceno, presidente 
do Maracaju, comentou para 
a reportagem, na quinta-feira 
(25), que os recursos finan-
ceiros que possibilitem um 
retorno rápido são inviáveis. 

O cartola explica que pelo 
menos dois meses são ne-
cessários para que o retorno 
aconteça. “Além destes fa-
tores precisamos testar os 
jogadores, disponibilizar 
segurança e patrocínio aos 
mesmos”, frisou o presidente 
do MAC. “Independentemente 
da situação atual, queremos 
jogar no fim do ano, mesmo 
por logística, contratos de 
atletas, desmanche de elenco, 
estas coisas. Quanto mais 
próximo do fim do ano fina-
lizarmos o torneio, melhor 
para os clubes”, ressaltou 

Cézar Mignoli, presidente do 
Costa Rica.

Nova reunião está marcada para a 
primeira quinzena do mês que vem 

Paralisada após o fim da 
primeira fase, a competição 
está na fase quartas de final. 
O Aquidauanense, líder da 
primeira fase, enfrenta o 
Corumbaense; Operário faz 
clássico perante o Comercial; 
o Águia Negra faz confronto 
com o MAC, e o Crec duela 
contra o Chapadão. Com 119 
gols na primeira fase, a com-
petição tem média de 11,9 
gols por rodada.

De acordo com a FFMS 
(Federação de Futebol de 
Mato Grosso do Sul), nova 
reunião com os represen-

tantes das equipes aconte-
cerá até o próximo dia 15. 
Por enquanto, a ordem do 
presidente da entidade que 
comanda a modalidade no 
Estado, Francisco Cezário, é 
aguardar as orientações dos 
órgãos públicos de saúde. 

Inicialmente, o vice-pre-
sidente da federação, Marco 
Tavares, acreditou que os 
treinos já pudessem começar 
em abril ou maio. Depois, em 
novo “chute”, disse que as 
partidas voltam em setembro. 
Na semana passada, preferiu 
não opinar. Donos dos times 
que jogam o torneio sul-mato-
-grossense sugerem que a 
volta seja no fim do ano. Al-
guns defendem que as finais 
sejam realizadas em janeiro. 
(Com Luciano Shakihama)

Folhapress

A atuação de Casemiro na 
vitória do Real Madrid sobre 
o Espanyol fez com que os jor-
nais espanhóis se derretessem 
pelo brasileiro. O camisa 14 foi 
chamado de “melhor volante do 
mundo” pelo jornal espanhol 
“Marca”. Foi dele o gol que de-
finiu o 1 a 0 e fez o clube me-
rengue abrir vantagem sobre 
o Barcelona na disputa pelo 
título espanhol. “Foi o mais ativo 
no ataque no começo da par-
tida, com uma leitura de jogo 
brilhante. O 1 a 0 foi graças a 
ele, fruto de suas chegadas ao 
ataque. Está no modo melhor 
volante do mundo. Uma grande 
partida”, analisou o “Marca”.

A participação ofensiva de 
Casemiro impressiona ainda 
mais nos números. O volante 
deu apenas dois chutes a 
menos do que todo o time do 
Espanyol: 6 a 8. O segundo 

com mais finalizações do Real 
foi Karim Benzema, respon-
sável pelo passe que resultou 
no gol do brasileiro.

“Seu retorno mostrou não 
apenas que é vital para dar 
o equilíbrio à equipe, como 
também para agredir o adver-
sário. Ficou muito perto de fazer 
um golaço, aproveitando Diego 
López adiantado. Tentou fina-
lizar várias vezes: de cabeça, de 
voleio. E acabou aproveitando a 
chance em uma jogada de 9 clás-
sico, aparecendo na pequena 
área para completar o passe de 
calcanhar de Benzema”, ana-
lisou o jornal “AS”.

Casemiro está em uma de 
suas melhores temporadas 
em números de gols pelo Real 
Madrid. Até o momento, ele 
já marcou cinco vezes, duas 
a menos que em 2017/18, o 
recorde de sua carreira. “É o 
rei do meio-campo do Real”, 
completou o “Sport”. 

Juliano Justo
 Agência Brasil

Presença constante nas 
finais dos torneios de vôlei 
no Brasil e até mesmo na 
América do Sul desde 2009, 
quando foi criada, a equipe 
masculina do Sesi-SP parte 
para uma temporada no mí-
nimo diferente. William, Éder, 
Lucas Loh, Alan e Sidão, além 
do técnico Rubinho. Esses 
são apenas alguns dos nomes 
de peso que não tiveram os 
contratos renovados e dei-
xaram a equipe. 

Assim, o Sesi deu a largada 
para a temporada 2020/2021 
nesta semana com um plantel 
recheado de caras novas, com 
muitos atletas ainda juvenis. 
A principal referência dentro 
da quadra vai ser o cam-
peão mundial e medalhista 
olímpico Murilo Endres, que 
aceitou uma redução salarial 
para permanecer na equipe. 
Ele terá também a oportuni-
dade de passar por uma ex-
periência diferente. Vai jogar 
junto com o sobrinho, Eric 
Endres, de 20 anos. O garoto 
é filho do campeão olímpico 
Gustavo Endres.

No comando da jovem 
equipe paulista, também es-
tará um estreante como téc-
nico de times adultos, mas 
com muita história dentro 
das quadras. Marcelo Negrão 
(foto), campeão olímpico nos 
Jogos de Barcelona, em 1992, 
e ex-técnico do time sub-19 do 
Sesi, vai encarar o primeiro 
desafio na Superliga.

“Sempre tive a consciência 
de que precisava conhecer 
mais do meu próprio esporte. 
Não é porque eu fui da se-
leção, campeão olímpico, que 

eu sei tudo. Por isso optei 
por começar justamente no 
mirim. Foi uma coisa minha”,  
salientou à Agência Brasil, 
Marcelo Negrão, de 47 anos. 
“Implantando o meu mé-
todo de treinos, e lembrando 
também das coisas que eu 
aprendi com Zé Roberto, Be-
beto de Freitas, Bernardinho 
e muitos outros. Achei que 
era a atitude mais correta”, 
acrescentou o paulistano.

Marcelo Negrão fala sobre a 
responsabilidade de substituir Rubinho

Para mostrar a confiança 
que tem no projeto, ele 
lembra de uma passagem 
que teve no início da car-
reira de atleta. “Olhando nos 
olhos deles, consigo ver algo 
parecido com o que ocorreu 
comigo. Fui lançado bem 
jovem lá no Banespa, com 15, 
16 anos, pelo Josenildo de 
Carvalho. Com 17 já estava 
na seleção adulta. E com 19 
já fui campeão olímpico”, 
comentou o novo treinador.

“Vou fazer um trabalho 
para que eles não tenham 
lesões, mas percebo que eles 
têm uma estrutura física 
muito forte e com muito ta-
lento. É claro também tem o 
peso de substituir o Rubinho, 
que é um grande treinador, é 
uma situação bastante com-
plicada. Respeito demais 
todo o trabalho feito por ele. 
Mas o Sesi vai seguir sendo 
muito bem representado”, 
disse Negrão.

Gustavo Endres também 
aprova a atitude do Sesi 
de apostar na base e no 
trabalho do técnico. “Acre-
dito que, no futuro próximo, 
muitos desses garotos es-

Lincoln Chaves
TV Brasil 

O falecimento do russo 
Gennady Miakotnykh, técnico 
de esgrima do Pinheiros e da 
seleção brasileira, foi deter-
minante para dois atletas co-
locarem em prática uma ideia 
que surgiu em 2011: contar 
a trajetória da modalidade 
no Brasil. A semente para o 
“Memória da Esgrima Brasi-
leira”, uma enciclopédia on-line 
do esporte, foi plantada em 
Fernando Scavasin e Heitor 
Shimbo nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Guadalajara (Mé-
xico), após a conquista da me-
dalha de bronze por equipes no 
florete masculino.

“Algumas pessoas vieram 
falar que era a primeira me-
dalha da história. Outras fa-
laram que era a primeira no 
florete. E teve quem dissesse 
que não era uma coisa, nem 
outra. Afinal, a esgrima man-
teve o patamar ou cresceu? A 
história precisava ter a história 
contada”, recorda Scavasin à 
Agência Brasil, explicando 
como a morte de Miakotnykh, 
em março deste ano, fez o pro-
jeto sair do campo das ideias. 
“O Gennady foi meu técnico 
por 12 anos e faleceu de uma 
hora para outra. Para a gente, 
foi pesado. E perdemos toda a 
história dele”, conta.

O “Memória” foi lançado no 
último dia 20 e está disponível 
na página do Instituto Touché, 
fundado por Scavasin e Shimbo 
para difundir a modalidade. 
O acervo tem 16 categorias, 
como apostilas de treino, his-
tórico de atletas e delegações 
brasileiras, locais de práticas 
e publicações científicas. A ini-
ciativa é colaborativa e quem 
possuir conteúdo pode compar-
tilhá-lo pelo próprio site.

Trabalho colaborativo inclui 
participantes de várias profissões

Segundo Scavasin, cerca de 30 
pessoas ligadas à esgrima – entre 
elas um estatístico, um matemá-
tico, um geógrafo, um profissional 
da área de inteligência artificial 
e dois de tecnologia – colaboram 
com o projeto. “Pudemos res-
gatar, por exemplo, medalhistas 
da esgrima em Mundiais, delega-
ções olímpicas e pan-americanas, 
campeões nacionais... A gente 
entende que cada pessoa da 
modalidade tem um pedacinho 
dessa memória e que precisamos 
somá-las para termos começo, 
meio e fim”, explica o atleta. “A 
Confederação Brasileira de Es-
grima (CBE) ligou para a gente 
e marcou reunião pra ter o com-
partilhamento de documentos di-
gitais e físicos e podermos puxar 
ainda mais a história”, completa.

Um dos desafios do projeto 
é desvendar o princípio da es-
grima no Brasil. “Nos primór-
dios, a gente tem clubes como 
Flamengo, Vasco, Corinthians, 
São Paulo ou Palmeiras, que 
tiveram a modalidade e não tem 
mais. A gente não sabia disso. 
Não temos, hoje, uma pessoa que 
seja considerada o patrono da 
esgrima”, argumenta Scavasin. 

O que chamou atenção foi o 
número de trabalhos acadêmicos 
voltados à esgrima, considerado 
baixo. “Encontramos 25. É pró-
ximo de zero. Ao mesmo tempo, 
achávamos que teriam só três, 
quatro...”, avalia, destacando 
entre as publicações nacionais 
as sobre esgrima em cadeira de 
rodas e técnicas de treinamento. 
“No exterior, tem um grupo 
grande de [trabalhos sobre] 
história e manuais de esgrima, 
posições técnicas, dinâmica de 
movimento. Já nas competições, 
o que a gente mais vê são livros 
de tática”, compara.

12h
ESPN – Inglês Série B: Millwall x 
Swansea City

13h30
ESPN BR – Espanhol: Leganés 
x Sevilla
Fox Premium – Espanhol: 
Mallorca x Celta de Vigo

15h15
FOX Sports – Inglês: Brighton x 
Manchester United

16h
ESPN BR – Espanhol: Barcelona 
x Atlético de Madrid

20h
ESPN 2 - Boxe: Alex Saucedo x 
Sonny Fredrickson

Veja na TV Às 14h, no FOX Sports 2, Barça x Baskonia, 
final da Liga ACB de Basquete Masculino

J.M. Casares/acb Photo

Fonte: Esporteemidia.com

Casemiro vira ‘melhor 
volante do mundo’ para 
períodico da Espanha

Donos de times alegam falta 
de verba para testarem atletas

Sesi paulista aposta em campeão olímpico 
e abre espaço para nova geração em elenco

tarão na seleção. Jogando 
contra o Cruzeiro, Taubaté, 
Campinas, eles vão crescer 
demais”, fala o medalhista 
olímpico. “E o Negrão é um 
cara fantástico. Os meninos 
vão poder absorver muito 
conhecimento dele. Esteve 
junto no final daquela ge-
ração dos anos de 1980, foi 
campeão olímpico. Joguei 
com ele no Banespa e na Se-
leção. Ele vai ajudar demais 
com certeza”, acrescentou o 
gaúcho de Passo Fundo. 

Projeto quer destrinchar a 
trajetória da esgrima no país


