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FRASE
“Sigo calado, trabalhando e
evoluindo sempre. Muito feliz pelo
gol e por ajudar a equipe também”
Vinicius Jr., após atuação elogiada na vitória do Real Madrid

NO BRASIL

Copa América abre
venda de ingressos
Os valores dos
ingressos variam
de R$ 60 a
R$ 890 (a inteira)
Raphael Zarko / Globo Esporte

A Copa América deste
ano no Brasil, aos poucos, vai ganhando forma.
A venda de ingressos para
o torneio, que começa em
14 de junho e vai até 7 de
julho, abriu nesta quintafeira às 18h pelo site copaamerica.com. As vendas são exclusivamente
online e feitas em cartão
de crédito.
Os preços variam de
R$ 60 (sendo R$ 30 a
meia) a R$ 890, e a organização do evento conce-

deu entrevista no Rio de
Janeiro para dar detalhes
da operação.
A categoria 5, com preços a partir de R$ 60, valerá apenas para os jogos
nas Arenas Corinthians
e Grêmio. Nos demais,
o ingresso inteiro mais
barato comum aos seis
estádios (Mineirão, Fonte Nova, Morumbi, palco
da abertura, e Maracanã,
da final, serão os outros
quatro) sairá por R$ 120.
A venda dos 228 mil
ingressos iniciais disponibilizados para os 26
jogos da competição - ao
todo serão cerca de 1 milhão à venda – segue no
site oficial da competição e ficará aberta ao público até o dia 24. A operação será feita de modo

simplificado. Ou seja,
será por ordem de chegada online. Não haverá
nenhuma venda especial
nesse momento.
MAIS - A Conmebol
confirmou que Brasil,
Uruguai e Argentina serão os cabeças de chave
da competição. O sorteio
dos três grupos da Copa
América está marcado
para o dia 24 de janeiro,
em evento na Cidade das
Artes, no Rio de Janeiro.
Além dos integrantes da
Conmebol, a competição
contará com duas seleções convidadas da Ásia:
Catar e Japão. Colômbia,
Chile e Peru estão no
pote 2. Venezuela, Paraguai e Japão ficarão no 3,
enquanto o 4 terá Equador, Bolívia e Catar.

SEGUNDA FASE

Cuiabá encara o América-MG na
Copa São Paulo de Futebol Júnior
MT Esporte

A equipe do Cuiabá
se classificou para a
segunda fase da Copa
São Paulo de Futebol
Júnior 2019 após o
empate de 1 a 1 frente o Horizonte- CE. Um
feito inédito na história do Dourado ao
passar para a segunda
fase da maior competição de categoria de
base do Brasil, a Copa
São Paulo de Futebol
Júnior 2019.
Com um gol de Keslley logo aos sete minutos do primeiro tempo,
o Dourado manteve
a vantagem até os 26

Equipe do Cuiabá

minutos do segundo
tempo quando sofreu
o gol de empate.
O América, Clube
Mineiro, que ficou em
segundo lugar no grupo 10, será o adversário do Dourado na pró-

xima fase.
O confronto aguarda
local e horário a ser definido pela Federação
Paulista de Futebol, a
data já está definida,
será nesta sexta-feira,
dia 11 de janeiro.

Ingressos disponíveis pelo site

Marcos Rocha assina com o
Palmeiras por quatro anos
Bruno Calió / Gazeta Esportiva

Marcos Rocha é definitivamente do Palmeiras.
Após ter a rescisão de contrato com o Atlético-MG
publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da
Confederação Brasileira de
Futebol, o lateral assinou
com o Verdão por quatro
temporadas e o vínculo
será oficializado em breve.
O atleta se reapresentou
na Academia de Futebol
normalmente nesta temporada, mas estava treinando
no clube apenas com o aval
do Galo. A situação já estava quase resolvida entre
os clubes, mas restavam os
trâmites finais.
Após os mineiros tentarem envolver jogadores na
transação, as equipes en-

traram em acordo por R$
8 milhões pelo atleta. Paralelamente à negociação
por Marcos Rocha, o atacante Papagaio será emprestado para o clube mineiro. O jovem de 19 anos
pertence ao time paulista
e irá renovar contrato com
o clube antes de assinar
empréstimo de um ano
com o Alvinegro.
Em 2018, Marcos Rocha somou 42 partidas e
um gol pelo Palmeiras. Ele
iniciou a temporada como
titular, mas depois acabou
perdendo a posição para
Mayke, que encerrou o
ano como dono da vaga.
Para a 2019, este cenário
deverá se manter no início
da temporada.
O Palmeiras estreia no
Campeonato Paulista no
dia 20 de janeiro.

