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As brasileiras Eduarda Piai, 
cabeça de chave número 8, e 
Bárbara Oliveira venceram na 
estreia e avançaram para a 
segunda rodada da chave prin-
cipal da Copa Ateneu Mansor 
de Tênis ontem, nas quadras 
de saibro do Clube Monte Lí-
bano, em Rio Preto.

Eduarda, bateu a chilena 
Ivania Martinich, por 2 sets a 
0, com parciais de 6/2 e 7/5, 
enquanto a mineira Bárbara 
passou pela colombiana Maria 
Paulina Perez Garcia, também 
por 2 sets a 0, com um duplo 
6/3. 

A única derrota brasileira do 
dia foi da tenista catanduvense 
Caroline Furlaneto, que foi eli-
minada pela norte-americana 
Shelby Talcott, por duplo 6/0.

Na disputa entre argenti-
nas, Stepanie Petit venceu a 
compatriota Francesca Res-
caldani, por 6/1 e 6/2. Já a 
cabeça de chave número 2 
Fernanda Brito, do Chile, não 
teve dificuldades para vencer 
a argentina Martina Taborda, 
por duplo 6/2. A chilena Andrea 
Koch-Benvenuto eliminou a 
russa Anastasia Nefedova, por 
6/0 e 6/2, enquanto Guadalu-
pe Perez Rojas, da Argentina, 
passou pela paraguaia Camila 
Campiz, por 2 sets a 1 (6/2, 
4/6 e 6/3).

Brasileiras 
estreiam bem na 

Copa Ateneu
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  Tênis

Ingressos para América e 
Santos estão à venda

Marcelo SCHAFFAUSER

Bilhetes custarão R$ 10 e 
podem ser adquiridos nas 
bilheterias do Teixeirão

Na tarde de ontem, a di-
retoria do Rubro divulgou os 
valores dos ingressos para o 
jogo amistoso entre América 
e Santos-Sub 23, no próximo 
sábado, às 16h, no estádio 
Benedito Teixeira. 

O preço das entradas será 
no valor único de R$ 10, para 
todos os setores. Às vendas 
acontecem nas bilheterias 
do Teixeirão e na sede do E.C 
Palestra.

Na preparação para a quar-
ta divisão do Campeonato Pau-
lista, o América deve começar 
a receber reforços a partir 
desta terça-feira. O técnico 
Deto Pereira, quer ao menos 
10 reforços para o elenco do 
Rubro, que atualmente está 
com 27 jogadores, que estão 
sendo observados.

“Espero que esses jogado-
res que vem para compor o 
elenco estejam à disposição, 
pra gente formar uma equipe 
forte e fazer a apresentação 
para o torcedor, para ele ver 
que o América está diferente”, 
afirmou o treinador.

  América

Jacaré acerta com zagueiro
Patrick, do Queimados, da segunda divisão do Rio de Janeiro, desembarcou em Rio Preto na noite de ontem; clube ainda quer laterais 
direito e esquerdo e meia esquerda para a segunda fase da Série A-3, que terá tabela divulgada hoje, pela Federação Paulista de Futebol

Na expectativa pelo iní-
cio da segunda fase do 
Campeonato Paulista da 
Série A-3, que começa no 
próximo final de semana, o 
Rio Preto anunciou na noite 
de ontem, a contratação do 
zagueiro Patrick, 24 anos, 
que estava no Queimados, 
da segunda divisão do Rio 
de Janeiro. 

Com passagens por Bon-
sucesso (RJ), Artsul (RJ), 
Tombense (MG) e Guaratin-
guetá (SP), o zagueiro chega 
para suprir a vaga de Éder 
Baiano, que se contundiu no 
empate diante a Motonen-
se, e ainda não tem previsão 
de volta.

Além dele, o Jacaré ainda 
busca outras opções. Para a 
lateral direita, um jogador da 
Série A do Rio de Janeiro, e 
para a lateral esquerda, ou-

tro que disputou o Gaúchão, 
estão apalavrados. Um meia 
esquerda também é priori-
dade, segundo o diretor de 
futebol, Júnior Badan.

“Os atletas estão com 
os salários acertados, pas-
sagens compradas, querem 
vir, mas precisamos da li-
beração dos clubes”, disse 
Badan, sem revelar o nome 
dos possíveis contratados. 
“Temos que acertar até o 
meio dia de quarta-feira, 
caso contrário não teremos 
tempo para inscrevê-los”, 
finalizou o diretor de futebol, 
lembrando que as inscri-
ções para a segunda fase 
da Série A-3, terminam na 
sexta-feira, dia 8.

Na tarde desta terça-
-feira, o Conselho Técnico 
da Federação Paulista de 
Futebol divulgará a tabela 
da segunda fase da Série 
A-3. O Jacaré, que termi-
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XERIFE - Patrick estava no Queimados, do Rio de Janeiro, e chega para disputar posição

  Série A-2

Renan MAFRA (FutRio)

nou em terceiro lugar na 
primeira fase, vai enfrentar 
Atibaia, Catanduvense e 
São Carlos na busca pelo 
acesso para a Série A-2 do 
Campeonato Paulista.

PREPARAÇÃO
Depois da derrota para 

o Comercial, por 3 a 1, o 
técnico Betão Alcântara 
comandou, ontem, um tra-
balho em campo reduzido 
com os atletas que não 
foram relacionados para 
o jogo. O treinador falou 
sobre o desempenho da 
equipe até o momento na 
competição. “O balanço é 
positivo. Assumi a equipe 
em uma situação um pou-
co conturbada e trabalha-
mos forte para conquistar 
nossos objetivos. O primei-
ro objetivo já foi conquista-
do, que é a classificação”, 
afirmou Betão.

MATA MATA - Moisés Egert acredita na força do elenco para buscar o acesso para a A-1
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Após a última rodada do 
Campeonato Paulista da Série 
A-2, no domingo, o Mirassol 
conheceu seu próximo adver-
sário na busca pelo acesso ao 
Paulistão. O Leão vai encarar 
o União Barbarense, em dois 
jogos, pelas quartas de final da 
competição, ainda sem data e 
horário definidos. 

Nesta terça-feira, o clube 
participa do Conselho Técni-
co da Série A-2, a partir das 
14h30, na sede da Federação 

Paulista de Futebol, para de-
finir as diretrizes da fase do 
“mata mata”.

Na primeira fase, em con-
fronto no estádio José Maria 
de Campo Maia, o Mirassol foi 
derrotado, em casa, por 2 a 
1, pelo União Barbarense, em 
jogo válido pela 14ª rodada do 
Campeonato Paulista da Série 
A-2. Aliás, essa foi a última 
derrota do Leão, que vem de 
cinco jogos invictos, sendo 
quatro vitórias e um empate. 

Vinicius DE PAULA /Agência Mirassol FC

Leão pega Barbarense nas 
quartas de final da A-2

O técnico Moisés Egert, 
analisou o futuro adversário. 
“Sabemos da nossa limitação, 
não temos nenhum Neymar, 
ou Messi, mas temos bons 
jogadores, que quando entram 
para decidir concentrados, eles 
sabem que podem ganhar de 
qualquer adversário. Agora nós 
temos a Barbarense. Não tem 
para onde fugir. O mais impor-
tante é saber que nessa reta 
final nós temos um grupo forte 
e preparado”, disse.

Santos nega saber 
de condenação 
"caso Damião"

A notícia divulgada por boa 
parte da imprensa de que te-
ria que pagar cerca de R$ 74 
milhões à Doyen Sports por 
causa do centroavante Leandro 
Damião pegou o Santos de sur-
presa nesta segunda-feira. “O 
Santos soube, pela mídia, de 
uma medida judicial que teria 
sido promovida pela Doyen 
para uma pretensa cobrança 
da cifra de 74 milhões de re-
ais”, comentou o clube.

Agência Estado

Tricolor joga por 
sobrevivência na 

Libertadores

Corinthians viaja 
a Bogotá com 22 

jogadores

Dudu deve 
desfalcar Verdão 
na Libertadores

Agência Estado Agência Estado Agência Estado

O confronto de hoje, no 
Morumbi, é válido ainda pela 
quarta rodada da fase de 
grupos da Copa Libertadores, 
mas para o São Paulo ele tem 
um caráter de uma “verdadeira 
decisão”. Uma vitória contra o 
Trujillanos, da Venezuela, às 
21h45, é obrigatória para o 
time tricolor seguir vivo na briga 
por uma das duas vagas às 
oitavas de final do Grupo 2 da 
competição continental.

O Corinthians não poderá 
contar com o meia Rodriguinho 
no duelo desta quarta-feira 
contra o Independiente Santa 
Fé, em Bogotá, na Colômbia, 
pela quinta rodada do Grupo 
8 da Copa Libertadores. Com 
um estiramento muscular na 
coxa direita, o jogador ficou 
fora da lista de 22 jogadores 
relacionados pelo técnico Tite 
para o confronto.

Dudu foi o herói do Palmei-
ras, no clássico de domingo, 
ao marcar o gol da vitória por 
1 a 0 no Pacaembu. Porém, 
o atacante voltou a sentir o 
incômodo na coxa direita que 
o afastava dos gramados e 
está praticamente descartado 
do confronto decisivo diante do 
Rosario Central, nesta quarta-
-feira, na Argentina, pela Copa 
Libertadores.

Treinador aguar-
da chegada de 
reforços para 
esta terça-feira
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