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Otavio; Wanderson
Cafu, Alemão
(Rafael Almeida),
Diogo e Assolan;
Carlão (Wilian),
Jordã e Elvinho;

Negueba, Naldinho (Danilo) e Ronny.
Técnico: Varlei de Carvalho.

Juliano; Alan Maciel
(Giovanni Pavani),
Wanderson, Caio
César e Reinaldo;
Régis Pitbull (Danilo
Pereira), Lucas

Santos e Jonatas; Édipo (Elionar Bombinha),
Jonatas Obina e Ermínio.
Técnico: Betão Alcântara.

Sergio Isso 21/1/2015

Após terminar em 3º lugar na primeira fase, Rio Preto pretende anunciar hoje as contratações de um
zagueiro, um lateral-direito e um meia-esquerda visando a fase decisiva do Paulista da Série A-3

COMERCIAL
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Diego Silva
(Barbosa); Danilo,
Gabriel, Giuseppe e
Elivelton (Wellington
Freitas) (Júlio
Cesar); Marcus

Vinícius, Alex e Wellinton; Anderson,
André e Luan. Técnico: João Telê.

Flávio Mumu; Edson
(Rômulo), Jalnir,
Djalma e Madson;
Jougle (Muller),
Rodrigo, Cássio
e Renatinho;

Douglas e Édipo (Cláudio Soares).
Técnico: Marcelo Dias.

Washington;
Guilherme Souza,
Vitor Carvalho,
Rufino e Giovani;
Alex Silva (Alemão),
Bruno Reis, Yamada

e Danilinho (Walker); Fabinho e Célio Jacaré
(Thauan). Técnico: Sérgio Caetano.

Pedro Ferreira;
Bartô, Felipe Alves,
Luís Felipe e
Wellington Carioca;
Bruno Sacomani,
Clécio Pereira e

Celsinho (Arthur Santos); Neizinho,
Guilherme Panambi e Luís Ricardo.
Técnico: Rogério Delgado.

Jacaré vai atrás de reforços
Ozair Júnior
ozair.junior@diariodaregiao.com.br

À
espera de reforços e cor-
rendo para recuperar
seus atletas lesionados,
o Rio Preto conhecerá
nesta terçafeira, dia 5,
seu caminho em busca
do sonhado acesso à
Série A-2 do Campeona-
to Paulista. O Jacaré

concluiu a primeira fase em ter-
ceiro lugar, depois da derrota de
3 a 1 para o Comercial, em Ribei-
rão Preto e integrará o Grupo 3,
junto do segundo melhor Ati-
baia, do sexto colocado São Car-
los e do sétimo, Catanduvense.

O conselho arbitral da fase fi-
nal do A-3 será nesta terça, às 16
horas. “É uma chave que combi-
na mais com o perfil da nossa
equipe. Flamengo, Matonense,
Nacional e Sertãozinho (integran-
tes do Grupo 2) são times de mais
pegada e de força, jogam por uma
bola”, avaliou o técnico Betão Al-
cântara. “São Carlos e Atibaia,
que enfrentei, o Catanduvense
não sei, gosta de jogar e de uma
certa forma deixa jogar”, opinou.

Os problemas médicos estão
tirando o sono do treinador. Na
semana passada, antes do jogo em
Ribeirão Preto, ele ficou sem dois
zagueiros - Éder Baiano e Márcio
Garcia -, além de perder na últi
ma hora o volante Zé Forte e o
meia e lateral-direito Wendell.

Mas os problemas não pa-
ram por aí. No primeiro tempo
da derrota para o Comercial, o la-
teral-direito Alan Maciel, que
voltava após longo período para-
do por lesão, levou uma pancada
na cabeça. Ele teve de ser levado
a um hospital para passar por
exames, mas já está bem.

Na etapa final, depois de con-

seguir empatar o jogo com Jona-
tas Obina, o Rio Preto sofreu mais
dois golpes. O volante Wander-
son, improvisado na zaga, sentiu
dores no músculo adutor da coxa
esquerda e o lateral-esquerdo Rei-
naldo, outro que voltava de contu-
são, também sentiu a coxa esquer-
da. “Como já tínhamos feito as
três substituições, terminamos o
jogo com dois homens a menos,
foi quando o Comercial fez os
dois últimos gols”, disse Betão.

Para remediar, o clube prome-
te apresentar nesta terçafeira um
zagueiro, um lateral que atue nos
dois ladosdocampo,eummeiaca-
nhoto. “É uma forma de a gente
ter mais opções. Não temos tempo
para chorar, é trabalhar e buscar o
objetivo”, disse Betão, que conta
com o retorno certo do zagueiro
Fabão e do volante Felipe Manoel,
ambos suspensos na rodada final
da primeira fase, além do atacante
Dudu, que estava curtindo licen-
çapaternidade. É bem provável
que o Jacaré inicie o quadrangular
contra o São Carlos, fora de casa.
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Massa culpa estratégia
por 8º lugar no Bahrein

Catanduvense acerta a volta de Leandro

na TV
Thiago Alves/ Divulgação

A argentina Maria de Carli saiu do quali e pega Victória Bosio

Weilersestreia com
derrotana Supercopa
de futebol americano

ORioPretoWeilers foi
derrotado por24a20pelo
Defenders, de Jaboticabal,
naestreia naSupercopa
SãoPaulodeFutebol
Americano, domingo, no
Teixeirão, emRioPreto.
Napreliminar, no Teixeirão,
Araçatubabateu
Votuporangapor29a0.
OWeilers volta a jogar no
domingo, dia10, em
Votuporanga, contra a
equipedo Alligators
deBrodowski.

Com dívida de R$
27 mi, Fittipaldi tem
carros penhorados

Umamalsucedidaaventura
empresarial levou Emerson
Fittipaldi à situação
préfalimentar em quese
encontra hoje.O
bicampeãodeFórmula1
(1972e1974) trouxeao
Brasil, em2012, oMundial
deEndurance,maso
retornonão foi o esperadoe
asdívidas seacumularam.
Emersonenfrenta cercade
umacentenadeaçõesna
Justiçade SãoPauloeestá
comváriosbens
penhorados. Adívidade
Fittipaldi chegaaR$27
milhões, segundo informou
aTVRecord.Nasemana
passada, ele teve um
imóvel naavenida
Rebouças, região nobrede
SãoPaulo, visitadopor
oficiais de Justiça, que
penhoraramdezenasde
objetosencontradosno
local. Entre eles, o Fittipaldi
FD-04, carro comque
disputouas temporadasde
1976e1977daFórmula 1,
eoPenskecomo qual
ganhouas500Milhasde
Indianápolis eo título da
Fórmula Indy em1989.

BREVES

RIO PRETO

Gols: Ronny aos 42 minutos do 1º tempo.
Jonatas Obina aos 27, Ronny aos 33 e
Danilo 42 minutos do 2º tempo.
Árbitro: Júnior César Lossávaro
Renda: R$ 5.420,00. Público: 427
pagantes. Local: estádio Palma Travassos,
em Ribeirão Preto, na manhã de domingo.

GUARATINGUETÁ

OLÍMPIA

Gols: Édipo aos 17, Renatinho aos 20 e
Douglas aos 46 minutos do 2º tempo.
Árbitro: Junior César da Silva.
Renda: R$ 2.510,00.
Público: 233 págantes. Local: estádio
Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos,
na manhã de domingo.

CATANDUVENSE

FLAMENGO GUARULHOS

Gols: Yamada aos 20 minutos do 1º tempo
e Célio Jacaré aos 3 minutos do 2º tempo.
Árbitro: Danilo da Silva.
Renda: R$ 1.600,00. Público: 130
pagantes. Local: estádio Sílvio Salles, em
Catanduva, na manhã de domingo, dia 3.O volante

Felipe Manoel
cumpriu

suspensão
e está à

disposição
no Rio Preto

Agência Estado

Apósganharumaposiçãoantes
mesmo do início com o abandono
na volta de apresentação do alemão
Sebastian Vettel, da Ferrari, Felipe
Massa fez uma ótima largada do-
mingoecontoucomasorteparasal-
tarde7ºparaa2ªposição.Noentan-
to,aestratégia deduasparadasdefi-
nida pela Williams, foi responsável
pelo 8º lugar no GP do Bahrein, 2ª
etapa da temporada 2016 da Fór
mula 1. “A estratégia de duas para-
das não funcionou como esperado.
Nosso ritmo com pneus médios
não era muito bom, isso permitiu
que outros que estavam com pneus

mais macios nos passassem e ficas-
sem na frente”, comentou Massa.

Entre os pilotos que fizeram
estratégia de mais paradas e usa-
ram mais jogos de pneus macios
ou supermacios, o francês Ro-
main Grosjean, da Haas, foi
quem se destacou mais no duelo
particular contra Massa e fez três
ultrapassagens no brasileiro.

Enquanto isso, Felipe Nasr
tem sofrido com problemas no car-
ro da Sauber. Ele largou em 21º e
terminou em 14º. “Agora nós te-
mos de analisar cada detalhe para
melhorar para a China”, disse
Nasr. No dia 17 de abril acontece
o GP da China, em Xangai.

�nFÓRMULA 1

Favoritas avançam no
future do Monte Líbano
Ozair Júnior
ozair.junior@diariodaregiao.com.br

Eduarda Piai e Bárbara Oli-
veira avançaram à segunda ro-
dada da Copa Ateneu Mansor
de Tênis, torneio da série futu-
re que vai até domingo no Clu-
be Monte Líbano, em Rio Pre-
to. A competição vale pontos
para o ranking da WTA (Wo-
man Tennis Association). Oita-
va favorita, a mariliense Eduar-
da eliminou a chilena Ivania
Martinich por 2 sets a 0, com
parciais de 6/2 e 7/5. Já a minei-
ra Bárbara derrotou a colombia-
na Maria Paulina Perez Garcia
por duplo 6/3 nas parciais.

Outra brasileira em ação fi-

cou pelo caminho. A catandu-
vense Caroline Furlaneto per-
deu da norte-americana Shelby
Talcott por duplo 6/0.

Stepanie Petit venceu Fran-
cesca Rescaldani por 6/1 e 6/2,
em duelo de argentinas na roda-
da inaugural. Cabeça de chave
número 2, a chilena Fernanda
Brito aplicou duplo 6/2 na ar-
gentina Martina Taborda. Já a
chilena Andrea Koch-Benvenu-
to venceu a russa Anastasia Ne-
fedova por 6/0 e 6/2. Sétima favo-
rita, Guadalupe Perez Rojas, da
Argentina, derrotou a paraguaia
Camila Campiz por 2 sets a 1,
com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3. Os
jogos começam às 10 horas, com
entrada gratuita ao público.

�nTÊNIS

O veterano atacante Lean-
dro Lessa Azevedo, 35 anos, o
Leandro Guerreiro, vai ser a
novidade no Catanduvense pa-
ra a fase decisiva do Campeo-
nato Paulista da Série A-3. O
jogador deve se apresentar nes-
ta terçafeira, dia 5, ao técnico
Sérgio Caetano e chega para
apagar a má impressão deixa-
da no A-2 do ano passado, on-
de fez parte do elenco rebaixa-
do. “É um cara que por onde
passou teve conquistas, aqui
não correspondeu, se ofereceu

para vir e a custo zero”, infor-
mou Sérgio Caetano.

O experiente jogador chega
para preencher uma das vagas
deixadas pelo atacante Rafael
Magalhães, o zagueiro Luis Ma-
theus, além do lateral-direito
Dener e dos meio-campistas
Willian Baiano e Lucas, que res-
cindiram contrato. Outros dois
garotos da base serão inscritos
na relação dos 28 atletas: o late-
ral-direito Leonardo e o volan-
te Luciano. Os clubes têm até
sexta-feira, dia 8, para efetuar a

troca de até quatro jogadores.
Rio Preto, São Carlos e Ati-

baia são adversários que para-
ram no Bruxo na primeira fase.
O Rio Preto perdeu na estreia
por 1 a 0, enquanto os outros
dois só empataram, sem gols.
“É outra competição. Foram si-
tuações que sabíamos da supe-
rioridade e sabemos lidar com
isso. Hoje entramos na briga
com 25% de chances de buscar
o acesso. Os outros três são fa-
voritos, nós somos o patinho
feio”, emendou Caetano.  (OJ)

15h45
�n Liga dos Campeões
Barcelona x Atlético de
Madrid - Globo,
Bandeirantes e EI MAXX

�n Liga dos Campeões
Bayern de Munique x
Benfica - EI MAXX 2

16 horas
�n Copa do Brasil Sub-17
Corinthians x Luverdense
ESPN Brasil

18h30
�n Vôlei masculino
Taubaté x Campinas
Superliga - SporTV

�n Basquete - NBB
Rio Claro x Franca
SporTV 2

19h30
�n Libertadores
Huracán x Sporting Cristal
Fox Sports

�n Libertadores
Deportivo Táchira x Emelec
Fox Sports 2

20h30
�n Hóquei no Gelo - NHL
New York Rangers x
Tampa Bay Lightning
ESPN Internacional

21 horas
�n Copa do Brasil
Coruripe-AL x Botafogo-RJ;
SporTV e ESPN Brasil

�n Basquete - NBA
Milwaukee Bucks x
Cleveland Cavaliers
SporTV 2

21h30
�n Basquete - NCAA
(Final Four Feminino)
Connecticut x Syracuse
ESPN+

21h45
�n Libertadores
São Paulo x Trujillanos-VEN
Fox Sports

�n Libertadores
Toluca-MEX x LDU-EQU
Fox Sports 2

Programação fornecida pelas
emissoras e sujeita a alterações

O atacante
Leandro Guerreiro
vai reforçar o
Catanduvense
na fase final

Waldir Antoniello/Editoria de Arte
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Guilherme Baffi 27/1/2016
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