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Nagila (Micaelli); Índia,

Thays, Jaini e Bárbara;

Claudinha, Faby, Formiga

e Taiana; Maria e Patricia.

Técnico: Mario Augusto

Filgueiras.

Rio Preto busca
reforço e inicia
a fase decisiva
do Paulista A-3
no domingo, às
17 horas, em
São Carlos,

contra o time
local, com
TV ao vivo

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira-BA.

Local: estádio Junqueira Ayres, em

São Francisco do Conde, na Bahia,

nesta quarta-feira, dia 6, às 15h30.

Jacaré estreia no domingo
Ozair Júnior
ozair.junior@diariodaregiao.com.br

P
atrick Carvalho, 24
anos, se apresentou, mas
o Rio Preto espera para
esta quarta-feira, dia 6, a
chegada de mais dois re-
forços para a fase final
do Campeonato Paulis-
ta da Série A-3, cuja es-
treia será no domingo,

contra o São Carlos, às 17 horas,
no estádio Luiz Augusto de Oli-
veira, em São Carlos, com trans-
missão ao vivo pela TV Brasil.
Nesta terçafeira, dia 5, o vi-
ce-presidente José Eduardo Ro-
drigues representou o clube no
conselho arbitral da fase final.

Na ocasião, ficou definida a
sequência do Jacaré, que terá
em princípio três jogos televisio-
nados, além de ser beneficiado
pela promoção futebol sustentá
vel, podendo efetuar a troca de
até 5 mil ingressos por partida
que fará no estádio Anísio Had-
dad. “Vamos definir outras for-
mas de promover as partidas,
trazendo o torcedor para o Rio-
pretão”, informou Rodrigues.

Na sequência, no dia 13, quar-
ta-feira, o Jacaré recebe o Catandu-
vense, às 19 horas, e no domingo,
dia 17, encara o Atibaia, ambos
no Riopretão. A TV Brasil mos-
trará o duelo contra o Atibaia.

Na virada do turno, o Rio Pre-
to jogará em Itapira contra o Ati-
baia, no sábado, dia 23, às 10h30,
com transmissão da Rede Vida, e
no dia 27 encara o Catanduvense,

em Catanduva, às 20 horas. Na ro-
dada final, no domingo, dia 1º de
maio, domingo, recebe o São Car-
los, outra vez no Riopretão. Ao fi-
nal do returno, o melhor da cha-
ve garante vaga no A-2 de 2017 e
fará a final contra o vencedor do
outro grupo, formado por Fla-
mengo de Guarulhos, Sertãozi
nho, Matonense e Nacional.

Reforço
Patrick Carvalho chega em

um momento de inúmeras lesões
sofridas pelos zagueiros do Jaca-
ré. Éder Baiano ficará ao menos
dez dias fora, ou seja, só poderia
atuar no returno. Márcio Garcia
voltou a treinar normalmente,
mas Fabão sentiu dores na coxa
esquerda durante o aquecimento

nesta terça e passará por exames.
O volante Wanderson, improvi-
sado na zaga em Ribeirão Preto,
no domingo, também está de mo-
lho e não deve jogar em São Car-
los. Wendell voltou a treinar.

Patrick já treinou normal-
mente nesta terça. Formado na
base do Bonsucesso-RJ, o cario-
ca ainda defendeu Tomben-

se-MG, Guaratinguetá e Queima-
dos-RJ. “Todo jogador gosta de
títulos, quer um acesso e comigo
não é diferente. Venho ajudar o
Betão Alcântara e os companhei-
ros”, disse Patrick. “Sou rápido,
forte nas bolas aéreas e gosto de
trabalhar. A torcida pode espe-
rar muito de mim”, emendou o
grandalhão de 1,90 metro.

SÃO FRANCISCO

Luciana; Mariana, Ana

Alice, Siméia e Mônica;

Elis, Suzana, Lelê e Gabi;

Millene e Adriana.

Técnica: Dorotéia Oliveira.

RIO PRETO

Rio Preto defende
a liderança contra
o São Francisco

Duas brasileiras estão
nas oitavas de final

Catanduvense
começa em casa

Também integrante do
Grupo 3 da fase final do A-3,
o Catanduvense vai começar
sua caminhada pelo acesso
em casa, no sábado, dia 9, às
19 horas, contra o Atibaia,
emdueloqueseráexibidope-
la Rede Vida. Na sequência,
sai contra Rio Preto e fecha o
turno diante do São Carlos,
também como visitante, no
dia 16, sábado, às 17 horas.

No returno da fase final
faz dois jogos no estádio Sil-
vio Salles, contra São Carlos,
dia 23, sábado, às 19 horas, e
diante do Rio Preto na quar-
ta, 27, às 20 horas, fechando
oquadrangular frenteaoAti-
baia, no dia 1º de maio. “A
sequência é boa para nós.
Agora é outra postura, aten-
ção redobrada, tem de fazer
melhorque na primeira fase,
cada jogo é uma final”, disse
o meia Leandro Tanaka, au-
tor de quatro gols na primei-
ra fase. “Não vejo favorito,
mas é melhor os adversários
viremachandoque sãogran-
desepoderãosersurpreendi-
dos”, emendou. O atacante
Leandro Guerreiro, 35 anos,
ex-Corinthians, São Paulo e
Grêmio, não se apresentou
nesta terça, alegando proble-
mas familiares.  (OJ)
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O Rio Preto/Smel defende a
liderança do Grupo 5 do Brasilei-
rão de Futebol Feminino contra
o lanterna São Francisco, nesta
quarta-feira, dia 6, às 15h30, na
cidade de São Francisco do Con-
de, na região metropolitana de
Salvador, na Bahia. Com quatro
pontos, o time rio-pretense quer
dar mais um passo para se garan-
tir na semifinal, uma vez que de-
pois fará duas partidas em casa
em condições de carimbar seu
passaporte à próxima etapa.

As baixas do time são a volan-
te Jéssica, suspensa pelo terceiro
cartão amarelo, e a zagueira Daia-
ne, que está em fase de treinamen-
tos com a Seleção Brasileira
Sub-20.Comode costume,o técni
co Chicão Reguera não viaja de
avião e quem comandará o time
será a dirigente Dorotéia Oliveira.

No outro jogo da chave, às 19
horas, a Ferroviária, vicelíder
com três pontos, recebe em Arara-
quara o Foz Cataratas-PR, que so-
ma dois pontos. Pelo Grupo 6, o
Corinthians recebe o Flamengo,
em Osasco, também às 19 horas.
Nesta terça, o São José goleou o
Iranduba-AM por 4 a 0, e assu-
miu a ponta com sete pontos, três
a mais do que o Flamengo. Iran-
duba e Timão têm um cada.

�nFUTEBOL FEMININO
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Carolina Meligeni Alves e
Laura Pigossi se garantiram
nas oitavas de final da Copa
Ateneu Mansor de Tênis, tor-
neio da classe Future que vai
até domingo no Monte Líba
no, em Rio Preto. Carolina
eliminou Nathaly Kurata,
em duelo de paulistanas, por
duplo 6/2. Agora, encara a ar-
gentina Victoria Bosio, que
despachou sua compatriota
Maria Augustina de Carli,
com 6/2 e 6/0 nas parciais.

Laura Pigossi precisou de
55 minutos para superar a co-
lombiana Paula Andrea Pe-
rez-Garcia por duplo 6/1 e
vai ter uma argentina pela
frente. Stephanie Petit.

Já a rio-pretense Ana Pau-
la Saviole não foi páreo para

argentina Paula Ormaechea,
cabeça de chave 3 e ex-top 50
WTA. Perdeu por 2 sets a 0,
com parciais de 6/0 e 6/1. Pau-
la encara agora a chilena An-
drea Koch-Benvenuto.

Juliana de Carvalho tam-
bém saiu de cena ao ser elimi-
nada pela boliviana Hortencia
Birnbaumer por 2 sets a 1,
com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5.
A colombiana Maria Fernan-
da Ganzalez Herazo, que tirou
a argentina Julieta Estable por
6/3 e 7/5 será a próxima adver-
sária de Hortencia.

A chilena Barbara Gatica
venceu a boliviana Noelia Ze-
ballos, com parciais de 7/5, 3/6
e 7/6 (4), e será a adversária de
Eduarda Piai na próxima eta-
pa. Os jogos das oitavas de fi-
nal começam às 10 horas desta
quarta-feira, dia 6, e a entrada
é gratuita ao público.

�nTÊNIS NO MONTE LÍBANO

O zagueiro
carioca
Patrick, de
24 anos,
começou a
treinar com
o elenco
rio-pretense;
no detalhe,
o dirigente
Zé Eduardo
Rodrigues
no conselho
arbitral que
definiu a
tabela da
fase final

A boliviana Hortencia Birnbaumer venceu Juliana de Carvalho
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