
PESSOA JUNIOR

O time Mangabeira IV e V é o campeão da edi-
ção de 2021 da Copa João Pessoa de Futebol após 
vencer o Roger por 2 a 1, ontem (08), no CT Ivan 
Tomaz, no Valentina. E com direito a torcida, que 
compareceu às arquibancadas, e fez uma linda 
festa na final do torneio.

A partida foi decidida apenas no segundo tem-
po, após o Mangabeira abrir o placar com Valber, 
de pênalti. Mas, o Roger empatou aos 37 minutos 
em gol marcado por Didi. Já aos 39 minutos, 
um antes do fim do tempo regulamentar, o time 
mangabeirense conseguiu ficar à frente do placar 
novamente: Tytoin fez o gol do título.

O artilheiro da competição foi Robinho, do 
Mangabeira IV e V, que marcou 9 gols. O atacante 
comemorou muito a conquista. Pela primeira vez, 
ele disputou a Copa João Pessoa de Futebol.
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Jorge Jesus garante
foco no Benfi ca

Palmeiras monitora 
situação de Coutinho

Flu está de olho no  
atacante Germán Cano

Benfi ca vence e avança 
na Liga dos Campeões

Após a conquista da Liberta-
dores, o torcedor do Palmeiras 
vive a ansiedade para a contra-

tação de reforços para a próxima 
temporada. O nome de Philippe 
Coutinho, que está sem espaço 
no Barcelona, está na pauta dos 
dirigentes palmeirenses. “In-
dependente se vai vender o Ra-
phael Veiga ou não, o Palmeiras 
está monitorando o Coutinho, 
que não está achando espaço no 
Barcelona e pode sonhar com 
Copa do Mundo se voltar ao Bra-
sil”, afirmou o jornalista Mauro 
Beting no programa ‘Esporte em 
Discussão’, da Jovem Pan.

O Fluminense vai ao mercado em 
busca de um centroavante para 
2022. Com a aposentadoria de 

Fred prevista para julho, ao fim de 
seu contrato, o clube quer investir 
em um nome de peso e estuda pos-
sibilidades, mas tem duas alternati-
vas já no radar: o argentino Germán 
Cano, que não fica no Vasco, e 
Gilberto, em fim de contrato com o 
Bahia e carrasco da derrota tricolor 
na Arena Fonte Nova. A informação 
foi dada inicialmente pelo “ge” 
e confirmada pelo LANCE!, que 
apurou que o Flu fez contato com o 
estafe de Cano para sondar a situa-
ção. O argentino de 33 anos marcou 
43 gols em dois anos no Vasco e já 
esteve nos planos do Tricolor no 
início da temporada.

O Benfica fez sua parte e contou 
com a colaboração do Bayern de 
Munique para se classificar para 

as oitavas de final da Champions 
League ontem (8). Recebendo o 
Dínamo de Kiev no Estádio da 
Luz, a equipe de Jorge Jesus ven-
ceu por 2 a 0 e garantiu a vaga na 
última rodada da fase de grupos. 
A vitória em casa e a derrota do 
Barcelona para o Bayern na Ale-
manha classificaram os Encarna-
dos para o mata-mata da Liga dos 
Campeões, com o Barça ficando 
na 3ª posição e ficando com vaga 
na Europa League. 

O Flamengo vive uma reta final 
de temporada para apagar da 
memória - ou ganhar diversas 

lições para 2022. E Gabigol, que 
desperdiçou um pênalti na der-
rota contra o Santos,  e no “até 
logo” à torcida, no Maracanã, 
desabafou em seu Instagram. 
“Não foi como queríamos... Po-
rém, obrigado, temporada 2021, 
ganhamos, perdemos e apren-
demos. Eu te amo, Flamengo - 
escreveu Gabi, em seu Story.

pessoajunior@boomnamidia.com.br na Mídia

João Pessoa-PB, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021Telesporte
A nova imagem do esporte

FOTO:JPA/COMUNICAÇÃO

AEscolinha de Futebol da Caixa Beneficen-
te dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro 
Militar segue com as suas atividades normal-
mente. As vagas são limitadas e estão abertas 
para sócios e não sócios. Os contatos podem ser 
feitos pelo telefone 9.9981-5263. As aulas são 
realizadas nas quintas-feiras,a partir das 19h e 
aos sábados, a partir das 7h.

O Campeonato Paraibano de 2022 será dis-
putado a partir de dois grupos. As equipes farão 
jogos de ida e volta dentro de cada chave. O 
interessante e que vai levar prejuízo para alguns 
clubes, é que a cada rodada dois times folgam. 
Isso mesmo. Até parece que a Federação Parai-
bana de Futebol tem calendário folgado para 
realizar a competição. Tem jeito não.

Durante o programa Telesporte da última 
terça-feira, no YouTube, o apresentador 
Ivan Nunes me questionou várias vezes 
sobre as perspectivas para Campinense, 
Botafogo-PB e Sousa na Copa do Nordeste. 
A competição vai começar em janeiro e 
os três times estão no mercado da bola na 
busca de reforços, pois sabem que a com-
petição não vai ser moleza.

Com relação a indagação de Ivan Nu-
nes, que também é narrador da Jovem 
Pan News em Natal-RN, deixei claro que 
pelo que fez em 2021, o Campinense é 
quem está com uma melhor estrutura para 
começar a Copa do Nordeste, pois além de 
ter mantido a base e a sua comissão técni-
ca, tem uma diretoria que está planejando 
fazer melhor na nova temporada, o que 
anima os torcedores.

Apesar de apontar o Campinense com 
uma melhor estrutura, não significa dizer 
que Botafogo-PB e Sousa ficarão na reta-
guarda. Nada disso. Os dois times estão 
contratando, trabalham em silêncio e com 
o dinheiro que vão receber na Copa do 
Nordeste, sabem que podem contratar mais 
e melhor, também de olho no Campeona-
to Paraibano. Assim podem até superar o 
Campinense, sem maiores problemas.

O cenário atual é de muita indefinição. O 
Campinense tem a melhor estrutura, mas 
Botafogo-PB e Sousa estão vivos e querendo 
apresentar algo bem melhor para os seus 
torcedores, pois erraram muito em 2021. 
A corrida é real e quando a bola rolar na 
pré-temporada, o torcedor poderá ter uma 
ideia preliminar de como vão se comportar 
esses times na próxima temporada.

Positivo

Negativo

Uma pequena vantagem

Sorteios de brindes, entrega de comendas, 
apresentação de músicas, feijoada, acompanhada 
de bebidas. O dia de ontem foi marcado por uma 
grande confraternização na ASSPOM, na praia dos 
Seixas. O acontecimento marcou a festa do encer-
ramento da temporada por parte da Associação 
dos Cronistas Esportivos da Paraíba (ACEPB).

Os convidados do presidente da ACEPB, 
Ailton Cavalcanti, começaram a chegar por volta 
do meio-dia, passando a acompanhar o show 
musical comandado pelo cantor Matheus Jaco-
bino. Foi uma variedade de músicas, agradando 
a todos os gostos.

Depois o cantor e cronista esportivo Ronaldo 
Rossi fez uma grande apresentação, com músicas 
mais românticas, especialmente, sucessos que mar-

caram na voz de Reginaldo Rossi e Moacir Franco.
Durante as festividades houve uma degustação 

da cachaça Arroxada, acompanhada de uma varie-
dade de frutas tropicais, originárias do Nordeste.

Além dos companheiros e familiares residentes 
na Grande João Pessoa, a festa contou ainda com 
representantes do Sertão e de Campina Grande.

Servida a feijoada, uma especialidade de Fábio, 
profissional conhecido na preparação deste prato 
típico regional, começou a entregas de comenta-
das para repórteres, narradores e comentaristas 
esportivos.

A organização do evento ainda realizou sorteio 
de dezenas de prêmios, contemplando pratica-
mente todas as pessoas que compareceram à festa 
de confraternização da ACEPB.

ANDRÉ JARDINE

LIGA DOS CAMPEÕES

FEMININO

FINAL FELIZ

ACEPB realiza festa de confraternização

André Jardine foi escolhido o melhor 
treinador de esportes coletivos no 

Prêmio Brasil Olímpico 2021, realiza-
do em Aracaju. Antes da cerimônia, o 
treinador que comandou a Seleção na 
conquista do ouro em Tóquio comen-
tou sobre os próximos passos.Jardine 
garante que está satisfeito com o 
trabalho que desenvolveu na CBF, mas 
não descarta estudar novas possibi-
lidades para seu futuro. Depois de se 
destacar pelas categorias de base do 
São Paulo, Jardine assumiu o comando 
do time principal, porém não obteve 
sucesso e foi demitido logo no início 
de 2019. Logo em seguida, assinou 
contrato com a CBF para ser treinador 
da Seleção sub-20.

O Corinthians fez história  ontem(8). 
Diante de 30.077 torcedores, maior 

público já registrado no país em uma 
partida de futebol feminino entre 
clubes, o Timão derrotou o São Paulo 
por 3 a 1, na Neo Química Arena, para 
conquistar o Campeonato Paulista pela 
terceira vez, todas de forma consecuti-
va. O Tricolor havia ganhado o jogo de 
ida, no último sábado (4), por 1 a 0 no 
Morumbi.

O Milan frustrou mais de 70 mil tor-
cedores presentes ao estádio San 

Siro, na terça-feira, ao levar a virada do 
time quase reserva do Liverpool, por 2 
a 1, e não apenas se despedir na fase de 
grupos da Liga dos Campeões, como 
também deixar escapar até a vaga na 
Liga Europa. Pela primeira vez em sua 
história os ingleses fecham a fase de 
grupos com 100% de aproveitamento. 
Em jogo com briga e confusão, o Atléti-
co de Madrid ganhou do Porto, fora de 
casa, por 3 a 1, e levou a outra vaga.

Em grande fase
Mangabeira IV e V é o campeão da Copa João Pessoa de Futebol

 
ápidoRoque

Telesporte
A nova imagem do esporte

A lém de incentivar a descoberta de novos 
talentos, com as suas escolinhas de basque-
te, a Ansef-PB também valoriza a categoria 

master. Na edição 2021 do Prêmio Melhor do 
Esporte, atletas que construíram parte da história 
do basquete paraibano, também foram home-
nageadas. Ponto para Janaína Chianca e Kátia 
Costa que incentivam a modalidade.
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OFTALMOLOGIA E DERMATOLOGIA
PREÇOS POPULARES(83) 3578-0780

Agora com: 

Policlínica do Arnaldo!

“Foi uma experiência única para mim. Nunca 
tinha vivido isso na minha vida. Primeiro ano 
que estou representando o meu bairro e, graças a 
Deus, que chegamos na final e fomos campeões”, 
comentou Robinho.

BRASILEIRÃO

A RODADA

QUINTA-FEIRA
•21h30 Fluminense  x  Chapecoense 
•21h30 Grêmio  x  Atlético-MG 
•21h30 Palmeiras  x  Ceará 
•21h30 Santos  x  Cuiabá
•21h30  América-MG  x  São Paulo 
•21h30 Fortaleza  x  Bahia 
•21h30  Sport  x  Athletico-PR
•21h30  Bragantino  x  Internacional
•21h30 Juventude  x  Corinthians 
•21h30  Atlético-GO  x  Flamengo


