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copa libertadores
2ª fase preliminar – ida

ontem
Barcelona-eQU  4 x 0  Sp. Cristal

copa sul-americana
1ª fase – ida – ontem

Blooming   0 x 3  emelec
Unión Santa fe  3 x 0  Atlético-MG
Millonarios   2 x 0  Always ready

copa do brasil
1ª fase – ontem

Novorizontino  1 x 2  figueirense*
Brasiliense   1 x 1  Paysandu*
*vitória-eS   2 x 1  CSA
U. rondonópolis  0 x 1  Atlético-Go*

campeonato paulista
5ª rodada – Hoje

19h15 oeste x Guarani
21h30 Mirassol x rB Bragantino

copa do nordeste
3ª rodada – ontem

Sport   2 x 2  imperatriz

campeonato espanHol
3ª rodada – Hoje

17h valladolid x villarreal

campeonato italiano
23ª rodada – Hoje

16h45 roma x Bologna

campeonato alemão
21ª rodada – Hoje

16h30 e. frankfurt x Augsburg

campeonato francês
24ª rodada – Hoje
16h45 Angers x Lille

copa do rei
Quartas de final – ontem

real Madrid   3 x 4  real Sociedad*
*Ath. Bilbao   1 x 0  Barcelona

pré-olímpico
fase final – 2ª rodada

ontem
Brasil   1 x 1  Uruguai
Argentina    x  Colômbia**

*Classificado
**Não encerrado até o 

fechamento desta edição

futebol feminino

Que experiência!
Atletas da Chape jogam amistoso pela seleção brasileira

NA OBRIGAÇÃO 
FORA DE CASA
É isso mesmo! A Chapecoense chamou 

para si uma imensa pressão para o 
jogo deste domingo. Vai ter que jogar 

no ataque, tendo que vencer o Marcílio Dias 
fora de casa. Conversei por algum tempo 
ontem com o Mano Dal Piva. Ouvi do vice 
de futebol que este time do Verdão pode, 
deve e vai render mais. Assim, já no jogo 
deste domingo devemos ver mais futebol 
e o resultado tão necessário, a primeira 
vitória na temporada. A partir de agora, 
cada ponto somado representará alívio 
ao torcedor para fugir do pesadelo do 
rebaixamento. Vitória nos fará olhar para 
a parte de cima da tabela. Neste domingo, 
para vencer, a Chape vai depender 
além do futebol que tem. Precisará se 
doar do começo ao fim do jogo. Vamos 
acompanhar e detalhar na transmissão 
pela Super Condá.

ATrAÇÃo eM CHAPeCÓ
Desde ontem, Chapecó é a capital catari-
nense e nacional do tiro ao prato. Os es-
tandes da Associação Chapecoense de Ca-
ça e Tiro, nas proximidades do aeropor-
to de Chapecó, estão sediando as etapas 
de abertura do Campeonato Estadual e da 
Liga Brasileira. A competição prossegue 
hoje, amanhã e domingo. Todos estão no 
convite para conhecer um pouco mais 
deste esporte que já rendeu muitas con-
quistas para a cidade e também para in-
centivar o time de Chapecó. Vamos tor-
cer! Neste sábado, atletas, dirigentes e 
convidados se reúnem para um jantar 
de confraternização no Restaurante Ho-
rizonte, no centro. 

LANCeS
n Uma sexta-feira para ir ao ginásio ivo Silveira 
jogar com o vôlei feminino na Superliga Nacional B.

n o técnico Michel Guimarães e as suas atletas 
terão pela frente a forte equipe de franca.

n estaremos em itajaí para transmitir a primeira 
vitória da Chapecoense no ano. Chape terá 
estreias e mais algumas mudanças em itajaí.

n detalhes de tudo nesta manhã de sábado no 
ivan Carlos Comunica, na Super Condá.

n e vem aí o Campeonato Brasileiro de Quatrilho 
em Chapecó! Comecem treinar!

di TABeLA

laís e patrícia (d) com o uniforme do brasil

teresópolis

Acabou o primeiro pe-
ríodo de prepara-

ção do ano de 2020 da sele-
ção brasileira feminina sub-
17. Foram quase 20 dias na 
Granja Comary, em Tere-
sópolis (RJ). As atividades 
são uma sequência com fo-
co voltado ao Campeonato 
Sul-Americano da catego-
ria, marcado para o período 
de 15 de abril a 3 de maio, na 
Venezuela.

Para encerar os trabalhos 
dessa etapa, finalizados na 
última semana, o Brasil re-
alizou um amistoso inter-
nacional contra o sub-20 do 
Peru. Uma experiência que 
muitos meninos e meninas 
sonham em ter, as jovens da 
Chapecoense tiveram a opor-
tunidade. A zagueira Patrícia 
Dewes Maldaner, que nas-
ceu em Pinhalzinho, e a late-
ral Laís Giacomel Sartori, que 
nasceu em São Miguel do Oes-
te, entraram em campo na 
vitória brasileira por 6 a 0.

Surpreendida com a bra-
çadeira de capitã, Patrícia 
falou da emoção da primei-

ra partida oficial pela sele-
ção e de ser a comandante 
da equipe dentro de campo. 
“A comissão me chamou pa-
ra uma conversa individual, 
mas só conversaram sobre a 
minha capacidade, não fala-
ram nada de eu ser capitã, eu 
não tinha ideia. Quando nós 
chegamos e entramos no ves-
tiário, vimos as camisas todas 
ali, penduradas e com o no-
me individual de cada uma. 
Quando eu cheguei na minha 
camisa, vi a braçadeira de ca-
pitã e a flâmula do Brasil, aí 
eu não aguentei, chorei”, des-
creveu a zagueira.

Para a atleta Laís, o mo-
mento de vestir o uniforme 
canarinho ficará marcado 
na memória. “Vestir a ama-
relinha foi um sensação úni-
ca, incrível e emocionante. 
Foi com certeza o momen-
to mais marcante da minha 
vida. Vestir aquela cami-
sa cheia de histórias é mui-
to honroso, sentir o frio na 
barriga ao chegar ao vesti-
ário, ao colocar camisa, ao 
entrar no campo até a hora 
de tirar, foi perfeito, único 
e inesquecível”, disse.

Sequência
n Agora, as duas jogadoras retomam os 
treinamentos na Chapecoense nas próximas 
semanas em preparação para os campeonatos 
brasileiros adulto e sub-18. Patrícia e Laís vão 
esperar, ansiosas, uma próxima convocação para 
treinos na seleção brasileira. A convocação ainda 
não tem data definida para acontecer.

AdriANo foNTeS/CBf


