
Faltando ainda seis rodadas para a 
conclusão da primeira fase da Série D do 
Campeonato Brasileiro, os três times pa-
raibanos travam grandes disputas pela 
classificação. Mas apenas o Campinense 
ocupa uma das vagas no G4 do Grupo 3. 
Sousa e Treze estão fora e precisam en-
trar no páreo.

A liderança no grupo é do ABC de 
Natal-RN, com 18 pontos em seis vi-
tórias e duas derrotas, praticamente 
garantido na próxima fase. Com isso, 
as outras três vagas são disputadas por 
cinco times, entre os quais os três re-
presentantes da Paraíba.

O segundo lugar é ocupado pelo Amé-
rica de Natal-RN, com 14 pontos em qua-
tro vitórias.  O Atlético-CE é o terceiro co-

locado, com 11 pontos 

em três vitórias e com três gols de saldo.
A quarta colocação pertence ao Cam-

pinense, que tem 11 pontos em três vi-
tórias e com um gol de saldo. A quinta 
posição é ocupada pelo Sousa, com 11 
pontos. O time sertanejo venceu três ve-
zes e não tem saldo de gols.

O Treze, mesmo na sexta colocação, 
soma 11 pontos, e pode chegar entre os 
primeiros colocados no fim da fase clas-
sificatória. Porém, o Galo tem apenas 
duas vitórias, com cinco gols de saldo. 
Para entrar no G4, o alvinegro terá que 
vencer os próximos jogos e torcer por 
uma combinação de resultados.

Ainda fazem parte do Grupo 3 o Cen-
tral-PE com seis pontos com uma vitória 
e com cinco gols negativos, ocupando o 
sétimo lugar. O Caucaia-CE está na oi-
tava colocação, com cinco pontos, uma 
vitória e 16 gols negativos. 

Editoração eletrônica Paullo M
aia 

Flamengo recebe o
ABC no Maracanã

Caboclo tenta acordo  
com recursos da CBF

Jogadores do Brasil 
provocam argentinos

São Paulo larga na 
frente do  Vasco  

Presidente afastado da CBF, 
Rogério Caboclo tentou firmar 
um acordo milionário para 

garantir o silêncio da secretária, 
que, atualmente, move ação na 
Justiça contra ele por assédio 
moral e sexual. A movimentação 
fracassou, porque a denunciante 
recusou a proposta. Os termos 
definidos na minuta obrigavam-
-na a revelar o nome de quem 
a teria orientado a gravar as 
conversas, proibia entrevistas 
e exigia que até os herdeiros 
e sucessores dos envolvidos man-
tivessem sigilo absoluto sobre a 
negociação. Os documentos aos 
quais o Estadão teve acesso mos-
tram que Caboclo estava disposto 
a desembolsar R$ 8 milhões dos 
cofres da entidade.

Os jogadores da Seleção Olímpi-
ca não deixaram barato a elimi-
nação da Argentina nos Jogos de 
Tóquio, nesta quarta-feira. Nas 

redes sociais, o volante Douglas 
Luiz, o meia Reinier e os atacantes 
Richarlison e Matheus Cunha 
provocaram os argentinos, que se 
despediram ao torneio ainda na 
primeira fase. No Instagram de 
Douglas Luiz, os quatro atletas do 
Brasil posaram dando adeus aos 
hermanos na arquibancada do 
Estádio Saitama, onde a Argentina 
empatou em 1 a 1 com a Espanha 
e teve a eliminação das Olimpía-
das decretada.

O São Paulo saiu na frente do 
Vasco nas oitavas de final da 
Copa do Brasil. Ontem o Tricolor 

superou o Cruzmaltino por 2 a 0 
no Morumbi, em São Paulo, no 
jogo de ida do confronto. O jogo de 
volta será na próxima quarta-feira 
(4), às 21h30, em São Januário, na 
capital carioca. O clube paulista se 
classifica até se perder por um gol 
de diferença. O Gigante da Colina 
precisa ganhar por três ou mais 
gols de saldo. Em caso de empate 
no placar agregado, a decisão da 
vaga será nos pênaltis.

É inegável que o Flamengo renas-
ceu na temporada após a chega-
da de Renato Gaúcho: são quatro 
vitórias seguidas desde que o 

comandante assumiu o banco de 
reservas rubro-negro. A chance de 
um quinto triunfo é muito grande, 
pois o próximo adversário do 
Mengão é o ABC – jogo de ida das 
oitavas de final da Copa do Brasil. 
O duelo acontece às 20h desta 
quinta-feira (29) no Maracanã. 
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O paraibano Matheus Cunha foi quem abriu 
o caminho da vitória do Brasil no confronto de 
ontem, contra a Arábia Saudita. Marcou em 
grande estilo, serviu muito bem os companheiros 
no ataque e calou a boa dos críticos. Matheus 
Cunha mostrou que tem cadeira cativa na Seleção 
Brasileira que está em Tóquio, e com chances reais 
de garantir uma vaga de Tite na próxima Copa do 
Mundo. Joga muito.

O futebol amador pede socorro nos princi-
pais bairros de João Pessoa. Os campos estão 
abandonados e não existe nenhuma perspectiva 
para a realização de eventos tradicionais nesta 
temporada, mesmo com a flexibilização que já 
foi anunciada pelos órgãos públicos de saúde. As 
reclamações são muitas, pois o futebol ainda é a 
grande paixão do esporte.

Aqueles políticos que se acham no poder 
para sempre, ignoram a ciência e a saúde, não 
respeitam o distanciamento social e estimu-
lam os desusos da máscara e do álcool gel 
nesse clima de pandemia, bem que poderiam 
pedir o replay do pronunciamento da meda-
lhista olímpica Rayssa Leal, antes de desem-
barcar em São Luis-MA. Falou como gente 
grande e deu exemplos de cidadania.

Rayssa Leal com certeza queria uma 
grande festa no seu desembarque e durante 
o percurso que fez na viatura dos bombei-
ros, mas pediu por tudo nesse mundo para 
ninguém aglomerar. Tudo isso em nome da 
saúde e da ciência, pois com seus 13 anos e 
muita inteligência, sabe muito bem o que sig-
nifica desobedecer às orientações dos órgãos 
sanitários na realidade atual.

Parabéns para Rayssa Leal pela grande 

campanha que fez nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, e por zelar pela saúde dos brasilei-
ros que estão escapando dessa pandemia do 
coronavírus. A festa fica para depois. Para ela 
o mais importante nesse momento é respeitar 
os protocolos e salvar vidas. Ponto para essa 
garota, que vai crescer muito mais.

Que os políticos demagogos e que não 
respeitam a vida e a ciência, esqueçam as 
manobras em benefício próprio e sigam os 
exemplos de Rayssa Leal, que enquanto 
esteve em Tóquio mostrou muito talento e 
habilidadeno seu cenário de importantes 
disputas. Ao chegar no Brasil numa felicida-
de sem limite, pediu como prêmio para que 
os seus admiradores apenas salvem vidas, 
evitando as aglomerações. Isso mostra mais 
uma vez que o esporte educa, bem diferente 
do cenário político do Brasil.

Positivo

Negativo

Um exemplo de menina

O          narrador esportivo Ivan Nunes (D), conside-
rado um dos melhores do Nordeste, promete 
grandes emoções hoje, a partir das 20h, 

quando a bola rolar entre Flamengo e ABC, no 
Maracanã, pela Copa do Brasil. Ele vai narrar para 
a Jovem Pan News de Natal-RN. Todas às terça-
-feiras, Ivan Nunes também apresenta o programa 
Telesporte, às 20h, no canal boom na midia no You 
Tube. Só mostra competência no que faz.

ÁLVARO E ALISON
JOGAM HOJE

VOLÊI TENTA A
REABILITAÇÃO

SÉRIE C

JARDINE VALORIZA
O FUTEBOL

Botafogo pode ter mudanças 
para enfrentar o Ferroviário-CE

N ão deu para Alison e Álvaro 
Filho no vôlei de praia em Tóquio 
2020. A dupla brasileira perdeu 
para Nicholas Lucena e Philip 
Dalhausser, na terça-feira (27), 

por 2 sets a 1, mas segue com chances de 
classificação. O próximo desafio de Alison e 
Álvaro é contra a dupla holandesa, formada 
por Alexander Brouwer e Robert Meeu-
wsen, na manhã de quinta-feira, a partir 
das 10h (horário de Brasília). O paraibano 
Álvaro mais uma vez contará com o apoio 
remoto dos torcedores em João Pessoa.

O técnico André Jardine destacou 
a partida da Arábia Saudita após 
a vitória da Seleção Brasileira 
contra os sauditas por 3 a 1, em 
jogo válido pela 3ª rodada da fase 

de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
O treinador também deixou claro que o 
Brasil não vencerá seus jogos apenas com 
a “força da camisa” ao longo do torneio. O 
Brasil assumiu a liderança do grupo D, com 
sete pontos.

A Seleção brasileira masculina de 
vôlei enfrentou os atletas russos 
pela terceira rodada da fase de 
grupos dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio na manhã de ontem, 28, 

e acabou derrotado por 3 sets a 0, sendo 
o primeiro revés nesta edição das Olím-
píadas. Apesar da derrota, o elenco segue 
motivado na busca pelo ouro olímpico. O 
Brasil volta a quadra nesta quinta-feira, 
contra os Estados Unidos, às 23h05 (de Bra-
sília). O elenco vai para a quadra consciente 
de que precisa da reablitação para ganhar 
motivação para a sequência da competição.

Mesmo com a vitória de 1x0 
em cima do Santa Cruz-PE e 
fechando o primeiro turno da 
Sérei C do Campeonato Bra-
sileiro na liderança, o futebol 
apresentado na última partida 
também não agradou ao técnico 
Gerson Gusmão, que poderá 
fazer mudanças no time titular que vai começar 
o jogo do próximo sábado, contra o Feroviário-
-CE, fora de casa. No entanto, mais uma vez 
trabalha em silêncio e com o desejo de revelar a 
nova formação momento antes da partida que 
vai comçar às 15h, no estádio Elzir Cabral.

A briga está esquentando
Paraibanos estão numa disputa acirrada por vagas na próxima fase da Série D
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