
Com início previsto para 
o dia 7 de setembro, a Copa 
do Brasil Sub-20 é um dos 
campeonatos de base que 
retornam no país. Em co-
municado, a CBF anunciou 
que, além do torneio, o Bra-
sileirão Sub-20 e Sub-17, o 
Brasileirão de Aspirantes e a 
Copa do Brasil Sub-17 estão 
confirmados para 2020. Ao 
O Estado, o treinador do 
União ABC, Daniel Franklin, 
justificou que o elenco-base 
que disputou a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
deste ano enfrentará o São 
Paulo na estreia da compe-
tição. Naquela oportunidade 
a equipe acabou eliminada 
pelo Grêmio por 1 a 0 pela 
segunda fase da competição.

“Cerca de 90% da base 
que disputou a copa são 
paulo vai estar presente 
no confronto contra o São 
Paulo. O São Paulo retornou 
no início dessa semana e 
esperamos retomar o mais 
breve possível para que pos-
samos fazer um bom jogo”, 
disse o técnico.

De acordo com o treinador, 
o clube reconhece que não 
será um jogo fácil e sabe que o 
futebol permite surpresas. “É 
superpossível que um clube 
inferior supere um clube 
mais classificado”, justifica. 
Segundo Franklin o grupo 
buscará apresentar todo o 
trabalho que tem desenvol-
vido durante este período.

Já o presidente da equipe, 
Fábio Manso, busca viabi-
lizar a retomada dos trei-
namentos, paralisados em 
virtude do novo coronavírus. 
“Infelizmente o estado é epi-
centro da COVID-19, e por 

esse motivo estamos pre-
vendo o retorno para o dia 
10 de agosto”, disse.

Segundo o cartola, a reto-
mada será gradativa e com 
grupos reduzidos a fim de 
não expor o elenco. “Temos 
basante expectativa de fazer 
um bom jogo contra o São 
Paulo, até mesmo pela ótima 
campanha que fizemos na 
copa são paulo deste ano, 
entretanto, seguimos sem pa-
trocínios, estamos todos para-
lisados e buscaremos parce-
rias para realizar a partida”, 
justificou Manso. A compe-
tição conta com nove datas e 
será disputada integralmente 
em sistema eliminatório com 
final prevista para o dia 30 de 
dezembro. 

A CBF começa a orga-
nizar modelo de testagem 
para as competições de base, 
previstas para retornarem a 
partir de setembro. 

A diretoria médica pro-
meteu aos dirigentes e mé-

dicos de clubes de base que 
o protocolo para todas as 
categorias – serão oito com-
petições até início de 2021 – 
seguirá os moldes do futebol 
profissional. 

A CBF vai enviar para os 
clubes nos próximos dias 
um modelo de questionário 
para buscar informações a 
respeito da quarentena dos 
jovens atletas, mas também 
com perguntas sobre moradia 
no retorno às atividades. No 
questionário também devem 
constar informações a res-
peito de testes previamente 
realizados e eventuais casos 
de contaminação na família. O 
questionário é sobre forma de 
alojamento, se o jogador mora 
no clube ou fora, se dividem 
quarto e outras inrformações.

A ideia da entidade é or-
ganizar um novo protocolo 
específico para o futebol de 
base, com medidas protetivas 
adaptadas, de acordo com as 
respostas recebidas.

    B1Campo Grande-MS | Sexta-feira, 31 de julho de 2020esportes
Desmanche

Dois titulares 
do Galo já 
estão em 
campo em 
decisões pelo 
Brasil afora

Sem volta do Estadual, Operário já calcula  
pelo menos 12 saí das do elenco deste ano 
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Sem disputar uma partida 
desde o dia 14 de março em 
virtude do coronavírus e com 
o Estadual sem datas defi-
nidas para ter o seu retorno, o 
Operário já espera pela perda 
de pelo menos 12 jogadores 
do seu elenco de 25 atletas 
contratados para a disputa da 
temporada.

Desse montante, dois titu-
lares já acertaram suas trans-
ferências e estão em campo em 
outros clubes na disputa de ro-
dadas decisivas dos estaduais 
pelo Brasil afora. Ambos es-
tavam em campo na vitória do 
Galo por 2 a 1 diante do Crec 
(Costa Rica Esporte Clube), 
partida válida pela última ro-
dada da fase de grupos do 
Estadual.

Com oito partidas jogadas 
pelo Sul-Mato-Grossense 
deste ano, o lateral-direito 
Emerson disputa atualmente 
o Campeonato Mineiro. Após 
o Estadual, o ex-defensor do 

Operário se tranferiu para o 
Patrocinense, atuando, inclu-
sive, na quarta-feira (29) como 
titular da derrota do seu novo 
clube para o Atlético-MG de 
Jorge Sampaoli por 4 a 0, no 
Mineirão.

O resultado eliminou o time 
do interior mineiro da semi-
final do Estadual local, mas 
garantiu sua classificação, 
como oitavo colocado, para o 
Torneio Inconfidência, com-
petição que reúne os derro-
tados da disputa e vale vaga 
na Copa do Brasil ou Série D 

do Brasileirão. O adversário 
será o gigante Cruzeiro, ainda 
em crise, em confronto que 
terá local, data e hora ainda a 
serem definidos. 

O volante Eberson, titular 
em seis oportunidades pelo 
clube alvinegro na temporada, 
seguiu para o ASA, clube 
de Alagoas. Quinto colocado 
no Campeonato Alagoano, o 
ASA bateu o CSA no clássico 
local por 2 a 0, também na 
quarta. Assim como Emerson, 
também foi titular.

Sem previsão de retomada, 

o Estadual segue paralisado. 
Estevão Petrallás, presidente 
do Operário afirmou ao jornal 
O Estado que o clube tem pro-
movido ações para custear jus-
tamente o retorno dos atletas. 

De acordo com o dirigente, 
o clube deve perder cerca de 
60% de seus jogadores du-
rante o período pandêmico. 
“Nenhum clube no Estado 
tem condições de manter 
contrato com os atletas por 
mais de um ano. Acabamos 
liberando muitos jogadores”, 
disse o diretor.

Prejuízo estimado com as saídas 
ainda não foi levantado pelo Galo

Segundo o presidente, a 
agremiação, que conta com 
uma ação no ramo alimentício 
em andamento, deve promover 
uma segunda mobilização no 
início de agosto para custear 
o retorno dos atletas e sanar 
pendências com alguns ex-
-atletas e comissão técnica. 

“Não podemos dar uma 
estimativa de valores anga-
riados por que alguns ingre-
dientes subiram o preço. O 
dinheiro é especificamente 
pra saldar as pendências”, 
justificou Petrallás. 

O presidente disse que as 
medidas visam, além de sanar 
as dívidas, possuir aporte fi-
nanceiro para que o clube 
possa buscar atletas para a 
disputa do Estadual, para-
lisado nas quartas de final. 
“Estimamos que gastaremos 
cerca de 26 mil reais apenas 
com o transporte dos joga-
dores na retomada. Trazer 
um atleta de São Paulo é mais 
fácil, até pela distância, entre-
tanto o clube tem a tradição 
de buscar jogadores de fora, 
de Minas, do Nordeste, e isso 
exige recurso financeiro”, fi-
nalizou o dirigente.

De acordo com o treinador 
da equipe, Glauber Caldas, as 
ações promovidas, tanto pelo 
presidente do clube quanto por 
comissão técnica, seguem ali-
nhadas. Segundo o treinador, 
o presidente da equipe busca 

atender suas demandas e com-
preende a importância de al-
gumas ações serem de compe-
tência exclusivamente técnica.

“Tenho conversado com os 
atletas que trabalhamos, man-
tido contato e alertado o pre-
sidente sobre aqueles nomes 
que quero que retornem para 
a competição”, justificou o téc-
nico. O treinador disse que 
as atividades seguem para-
lisadas e busca manter boa 
relação e monitoramento com 
os jogadores, mesmo sem o 
cenário competitivo.

Na semana passada o vice-
-presidente da FFMS (Fede-
ração de Futebol de Mato 
Grosso do Sul), Marco Ta-
vares, manifestou que a enti-
dade segue em contato com 
as oito agremiações remanes-
centes na competição a fim de 
delinear os próximos passos 
do torneio; dias atrás João 
Garcia Ferreira, presidente do 
Aquidauanense, afirmou que a 
FFMS realizará uma reunião 
no início de agosto para nor-
tear os clubes sobre o retorno. 

A reportagem não conse-
guiu o retorno da diretoria da 
FFMS até a conclusão desta 
reportagem.

As quartas de final da com-
petição serão disputadas por 
Operário x Comercial; Aqui-
dauanense x Corumbaense; 
Águia Negra x Maracaju Atlé-
tico Clube; e Serc (Sociedade 
Esportiva e Recreativa Cha-
padão) x Crec (Costa Rica 
Esporte Clube).
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