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esportes

FRASE
“É uma ação midiática,
os advogados devem torcer
para outro time e fizeram isso”
Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez,
sobre penhora da Taça do Mundial de Clubes

CIRCUITO FECHADO

20 equipes participarão
da 1ª Maratona de
Revezamento em Tangará
Já está tudo
pronto para a prova,
que acontecerá
neste sábado
Fabíola Tormes / Redação DS

Neste sábado, dia 10
de novembro, 80 atletas,
divididos em 20 equipes,
serão desafiados na 1ª
Maratona de Revezamento Noturno em Circuito
Fechado.
No evento esportivo,
que está sendo organizado pelo Grupo de Corrida
Fun4Us, os competidores
terão que percorrer 42
quilômetros em Circuito
Fechado, montado especialmente para esta prova

no Parque de Exposições
do Sindicato Rural de
Tangará da Serra.
Segundo o educador físico, Gill Magalhães, todos os preparativos para
a maratona estão sendo
ultimados, faltando apenas pequenos detalhes
para a sua realização.
“Está praticamente tudo
pronto e agora é esperar
o sábado para darmos
início a Maratona de Revezamento”, afirma o
responsável pelo evento,
ao convidar a população
para prestigiar o evento.
O espaço estará aberto a
todos que queiram assistir e torcer pelos atletas.
Já aos atletas, o compromisso com o evento
começa no sábado a tarde, a partir das 14h, opor-

tunidade em que acontecerá o congresso técnico,
no auditório do Hotel Delcas. Todo o regulamento
da prova será repassado
aos mesmos, marcada a
ordem do revezamento e
informado como será feito
o controle de voltas, assim
como os kits da prova serão entregues às equipes
participantes.
A prova inicia às 20h,
no antigo estande da Prefeitura Municipal, dentro
do Parque de Exposições.
No dia cada atleta deverá
percorrer uma distância
mínima de 7 quilômetros
ou uma distância máxima
de 14 quilômetros, sendo
que qualquer distância
que estiver nesse intervalo será considerada válida.
Premiação – Todos os

DÍVIDA

Justiça determina penhora da taça
do Mundial de Clubes do Corinthians

integrantes das equipes
que concluírem a prova com tempo menor ou
igual a 6 horas receberão

medalhas de finisher e as
cinco primeiras equipes
que concluírem a prova
receberam troféu.

Rio de Janeiro terá corrida
da Fórmula Indy em 2020
GloboEsporte

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recebeu
representantes da Fórmula
Indy e anunciou que uma
corrida da categoria será realizada na cidade, utilizando
trechos do Sambódromo e
da Avenida Presidente Vargas, no Centro.
A Indy, como CART, já

Bruno Cassucc / Globo Esporte

O juiz Luis Fernando
Nardelli, da 3ª Vara Cível
de São Paulo, expediu nesta quinta-feira, 8, um mandado de penhora e avaliação da Taça do Mundial de
Clubes de 2012, exposta no
Memorial do Corinthians.
Trata-se de uma decisão favorável ao Instituto Santanense de Ensino Superior,
que desde 2008 cobra do
Corinthians uma dívida de
R$ 2,48 milhões.
Um oficial de justiça
deve ir ao clube avaliar o
valor da taça. Num primeiro momento, o clube segue
com a posse do troféu, mas
não poderá vendê-lo. Se a
dívida não for paga, a taça
vai a leilão judicial.
O presidente Andrés
Sanchez deu entrevista coletiva no CT e falou sobre
o tema. “Pelo menos o Co-

A prova inicia às 20h, dentro do Parque de Exposições

esteve na cidade de 1996
a 2000 no hoje extinto Autódromo de Jacarepaguá.
Além do Rio, São Paulo
também teve uma prova
em seu Sambódromo de
2010 a 2013. A última vez
em que a categoria desembarcou no Brasil foi em
2015 no Autódromo de
Brasília. A corrida, entretanto, foi cancelada pouco
antes da realização.

TJD suspende
semifinais da Copa FMF
Taça está exposta no memorial do clube

rinthians tem taça de Mundial, duas, para penhorar,
né? Em 48 horas vamos resolver, sem problemas, não
tem mais acordo, vamos
pagar e depois esperar o
processo para receber nossa parte. Mas é uma ação
midiática, os advogados devem torcer para outro time
e fizeram isso”.
Entenda o caso - Dez
anos atrás, a faculdade

processou o Corinthians,
alegando que clube dificultava o acesso a alunos e funcionários a um
campus que funcionava
no Parque São Jorge. Em
2010, na primeira decisão
sobre o caso, o Corinthians
foi condenado a indenizar
a instituição. Como essa
dívida nunca foi paga, o
Instituto Santanense continuou insistindo.

Olhar Esportivo

As primeiras partidas da
semifinal da Copa FMF que
aconteceriam neste final de
semana foram suspensas
temporariamente, após Tribunal de Justiça Desportiva
de Mato Grosso (TJD/MT)
deferir ação do Mixto Esporte Clube contra o Cuiabá
Esporte Clube, por conta de
escalação irregular.
Com isso, as partidas en-

tre Cuiabá e Poconé e Operário-VG contra o Dom Bosco
estão suspensas até a apreciação do mérito da questão,
pela 1ª comissão Disciplinar
Desportiva do TJD.

