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FRASE
“Feliz de estar num novo ciclo,
com a chegada de novos jogadores
e a permanência de outro”
Renato Augusto, um dos jogadores mais experientes entre os convocados para os
amistosos contra Arábia Saudita e Argentina
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PSG X DOM BOSCO

Grande final do
CampeonatodosPeladeiros
será nesta sexta
Os times
concorrem a
R$ 6.500,00
em premiação
Fabíola Tormes / Redação DS

Os peladeiros de Tangará da Serra conhecerão
seu mais novo representante nesta sexta-feira,
dia 12 de outubro, oportunidade que acontecerá
a grande final do Campeonato dos Peladeiros em
Tangará da Serra.
De acordo com o responsável pelo evento
esportivo,
Claudinho

Roseno, os confrontos
finais serão realizados
na Chácara Maldonado,
a partir das 17h, iniciando com a disputa do
terceiro lugar, entre Vila
Alta 3 e Independente
SJ; seguido da grande final estrelada por PSG e
Dom Bosco.
“Enfim chegamos a
grande final do campeonato dos peladeiros. Um
campeonato que contou com a participação
de 38 times e que além
de promover a prática
do esporte e lazer, teve
também um trabalho
social. Com a colaboração das equipes partici-

pantes pudemos ajudar
muitas famílias carentes
com a doação de leites.
E mais uma vez queremos agradecer a todos,
pois o importante é ajudar, não importando de
que forma”, finaliza, ao
convidar novamente às
famílias
tangaraenses
para prestigiarem os jogos finais neste feriado.
Os times, além do
título oficial de Peladeiros, concorrem a
R$6.500,00 em premiação, divididos em R$ 3,5
mil ao primeiro colocado; R$1,5 mil ao segundo; R$ 1 mil ao terceiro
e R$500 ao quarto lugar.

FUTEBOL FEMININO

Campeã Paulista, Emily Lima admite
propostas para deixar o Santos
Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press

Fernanda Lucki / Gazeta Esportiva

Em janeiro deste ano,
Emily Lima foi anunciada
como treinadora do time
feminino do Santos. Foi o
primeiro clube que a comandante assumiu após a
conturbada demissão da
Seleção Brasileira. E cerca
de dez meses depois, seu
trabalho foi coroado com
o título do Campeonato
Paulista, conquistado no
último sábado, em cima do
Corinthians.
“É trabalho. Nosso trabalho é diferente. É um
trabalho de conhecimento
da modalidade, de muito amor. Eu fiquei muito
sentida quando a gente foi
desclassificada no Campeonato Brasileiro, muito
sentida mesmo. (…) porque foram 10 meses de
muito trabalho, de renovação dentro da equipe,
de entendimento de jogo
com as atletas e acho que
o Paulista veio para coroar. A derrota no brasileiro

Finalistas

Everton sofre nova lesão
e desfalca o São Paulo
Gazeta Esportiva

O meia-atacante Everton
sofreu um novo estiramento no músculo posterior da
coxa esquerda e desfalcará
o São Paulo nas próximas
rodadas do Campeonato
Brasileiro. A lesão ocorreu
durante a derrota por 2 a 0
para o Palmeiras, no último
sábado, no Morumbi, onde

foi acionado no segundo
tempo da partida.
Em seu comunicado oficial, o clube não estimou
um prazo definido de retorno, mas a avaliação é de
que o atleta precisará de ao
menos três semanas para
se recuperar. Sendo assim,
ele certamente desfalcará
o time nos jogos contra o
Internacional (14/10), Atlético-PR (20) e Vitória (26).

Com Falcão na lista, seleção brasileira
é convocada para amistosos
Emily Lima chegou ao Santos no início deste ano

fortaleceu muito a gente.
Então nada é por acaso.
Se isso aconteceu dessa
forma, é porque tinha que
acontecer dessa forma”,
exaltou em entrevista.
Perguntada sobre a continuidade de seu trabalho
com as Sereias da Vila,
Emily reiterou seu compromisso com o Peixe, mas admitiu ter recebido propostas de outros clubes, sem
no entanto revelar quais.
“Sigo no Santos. Tem algumas coisas acontecendo,
claro. Depois do título meu

telefone tocou algumas vezes. Isso é bom, isso é muito
bom. Mas eu preciso pensar no Santos. Isso é para o
ano que vem, se acontecer.
A gente tem que voltar com
o título para a gente poder
conversar sobre o ano que
vem”, pontuou e completou. “(Foram propostas) De
fora. A gente trabalha para
isso. A gente tem que buscar sempre o melhor e se o
melhor no momento for ir
para fora… Tenho contrato
até 31 de dezembro e claro
que vou tentar ficar”.

Globo Esporte

Depois de passar em
branco nos dois últimos jogos do Desafio das Américas Brasil x Argentina, Falcão terá mais uma chance
para alcançar a marca de
400 gols com a camisa brasileira - ele tem 399. Nesta quarta, o camisa 12 foi
convocado para enfrentar
o Irã no próximo dia 28 de
outubro em Jaraguá do Sul
(SC), no primeiro dos dois
amistosos entre as duas
seleções. No dia 29, Brasil e Irã se enfrentam em

Tubarão (SC). No entanto,
Falcão não participará deste jogo, dando lugar ao ala
Evandro, do Tubarão.
A lista do técnico Marquinhos Xavier segue com atletas que defendem apenas
equipes nacionais, dando
continuidade ao trabalho de
planejamento para a Copa
do Mundo de 2020.

