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TELEVISÃO

CBF rompe
com a Globo
CBF e RedeGlobonão entraram
emacordo e a entidade que
comanda o futebol nacional
decidiu transmitir os amistosos
da Seleção Brasileira por conta
própria. Para isso, alugou
horários na TVBrasil para a
veiculação dos jogos contra
Argentina (9/6) e Austrália
(13/6), emMelbourne, partidas
que tambémdevemser
mostradas pelaweb, em
parceria comaVivo. Pelé será o
comentarista emambas. A
iniciativa da CBF segue o
caminhoqueAtlético-PR e
Coritiba tomarampara a
exibição dos clássicos no
Campeonato Paranaense – sem
acerto comaGlobo, os rivais
encamparamadifusão via
Youtube e Facebook.

NOVO TREINADOR

Valverde no Barça

Doisdiasapósencerrara
temporada2016/2017coma
conquistadotítulodaCopado
Rei,oBarcelonadefiniuonome
doseunovotécnico, substituto
deLuísEnrique.ÉErnesto
Valverde (foto), que
recentementedeixouo
comandodoAthleticBilbaoe
assinaporduas temporadascom
oclubecatalão. Seráasegunda
passagemdeValverdepelo
Barça, clubequedefendeucomo
jogador,nofimdadécadade
1980, sobocomandode Johan
Cruyff.ComValverde,oBilbao
foi sétimocolocadonoúltimo
EspanholeganhouaSupercopa
daEspanhade2015 justamente
emcimadotimedoCampNou.
Deestiloofensivo, ele será
apresentadonaquinta-feira.

FAVORITISMO

“O otimismo é
necessário,mas não
somos favoritos. Eles
(RealMadrid) estão
acostumadosa jogar
essas partidas. Háde
se reconhecer que são
os favoritos”
■Massimiliano Allegri, técnico da
Juventus, sobre a final da Liga dos
Campeões contra os merengues,
sábado, às 15h45 (de Brasília)

● TIGERWOODS

Lenda do golfemundial, o norte-
americanoTigerWoods foi detido pela
Polícia da Flórida ontempor uso de
substância proibida ao volante – as
autoridades não informaramqual. Ele
permaneceu preso por cerca de quatro
horas e foi liberado depois de pagar
fiança.Woods, de 41 anos, não
disputou grandes torneios de golfe nos
últimos dois anos por causa de lesão
nas costas. Ele é o segundomaior
vencedor deMajors – os principais
eventos do golfe –, com 14 títulos.

● HONDURAS

O presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, expressou
solidariedade com as famílias dos
quatro torcedores mortos na entrada
do Estádio Nacional de Tegucigalpa,
capital do país, minutos antes da final
do Campeonato Hondurenho
(Torneio Clausura), domingo, entre
Motagua e Honduras Progreso.
Torcedores foram prensados por uma
avalanche humana provocada pelo
excesso de pessoas acumuladas em
um dos portões do estádio. A venda
de ingressos falsos pode ter sido a
causa da superlotação.
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Em duplas, representantes do estado estreiam em Roland Garros. No
torneio de simples, mesmo contundido, brasileiro supera rival russo

❚ TÊNIS

MINEIROS
EM QUADRA

Dia de estreia demineiros noAber-
to de Tênis da França, disputado em
RolandGarros, o segundoGrand Slam
da temporada. Bruno Soares, que joga
emparceria comoescocês JamieMur-
ray, irmãodeAndyMurray, está entre
os favoritos ao título, compondoadu-
planúmero6do rankingmundial. Eles
vão encarar os sérvios Janko Tipsare-
vic e Viktor Troicki.

Outro mineiro, André Sá, que atua
como israelense JonathanErlich, tam-
bémestará emquadra, enfrentando o
eslovaco Martin Klizan e o português
João Souza. Para Bruno, o objetivo é ir
à final. Ele diz estar preparado. “Che-
guei a Paris comas baterias recarrega-
das depois deunsdias dedescanso em
casa. Eu e o Murray vamos com tudo
emRolandGarros, um torneio impor-
tante pra gente.”

Aindanotorneiodeduplas, Thomaz
Bellucci, queestreoucomvitórianadis-
puta simples, tentará repetir a dose,
tendo como parceiro o argentino Car-
los Berlocq. Eles enfrentarão o francês
Jean-JulienRoger e o romenoHoria Te-
cau, a dupla número 8 domundo.

Ontem, no torneio de simples
masculino, uma boa surpresa para o
Brasil, a vitória suada de Rogério Du-
tra, o “Rogerinho”, sobre o russo Mi-
khail Youzhny, por 3 a 2 (4-6, 7-6 (7/5),
2-6, 7-6 (7/4) e 6-2). O brasileiro teve
de superar uma torção leve do torno-
zelo diante do adversário, que já este-
ve entre os 20melhores domundo, e
agora é o 86º do ranking. Rogerinho é

o 79º. Hoje será vez de Thiago Mon-
teiro, 95º do ranking, estrear. Vai en-
frentar o francês Alexandre Muller,
apenas o 330º.

No torneio feminino, a única brasi-
leiraquepassouoqualifying, apaulista
Beatriz Haddad Maia, não foi feliz no
primeiro Grand Slam da carreira. Ela
perdeu na estreia para veterana russa
ElenaVesnina,masporumplacaraper-
tado: 2 a 1 (2-6. 6-3 e 4-6).

GIGANTES O terceiro dia do torneio
francês marcará a estreia de grandes
nomes do tênis mundial. O escocês
AndyMurray, número 1, precisará to-
mar cuidado para não ser surpreendi-
do por Andrey Kuznetsov. O russo é
apenas o número 73 do mundo, mas
conseguiu vitórias expressivas recen-
temente, sobre o italiano Fabio Fogni-
ni e o espanhol Albert Ramos. Em alta
no fimde 2016,Murray vem tendo di-
ficuldade para encontrar seu ritmo.
No ranking da temporada, o britânico
é o 13ºmelhor tenista.

Já o suíço StanWawrinka, número 4
domundo, outro favorito ao título em
Roland Garros, vem de conquista no
ATP 250deGenebra e estreia noGrand
Slamparisiense contraoeslovaco Jozef
Kovalik. O francês Jo-Wilfried Tsonga
também entra na quadra pela primei-
ra vez, diante do italiano Renzo Olivo.
SeucompatriotaGaelMonfilspegaráo
alemão Dustin Brown. O argentino
JuanMartinDelPotro terápela frenteo
compatriotaGuido Pella.

Começa hoje o novo ciclo olím-
pico da Seleção Brasileira Feminina
de Vôlei. O time é completamente
diferente do que disputou a última
Olimpíada, a Rio’2016, quando foi
eliminado nas quartas de final. O
Brasil enfrenta a República Domi-
nicana, às 21h30 (de Brasília), na
Arena Amadeu Teixeira, em Ma-
naus, no primeiro amistoso prepa-
ratório para o Torneio de Mon-
treux, na Suíça, de 6 a 11 de junho.
O confronto se repetirá depois de
amanhã, em Belém.

“Algumas jogadoras chegaram
do Mundial de Clubes há pouco
tempo e, por isso, a oportunidade
de jogar no Brasil antes de Mon-
treux pode nos ajudar. Temos que
aproveitar as oportunidades de en-
frentar grandes equipes. Esses amis-
tosos serão fundamentais para ter-
mos o feedback das mais jovens,
que vão vestir a camisa da seleção

adulta pela primeira vez”, disse o
técnico José Roberto Guimarães.

Esses jogos, segundo o treinador,
definirão a equipe titular para a dis-
puta dos quatro compromissos da
equipena temporada:MontreuxVo-
lley Masters, Grand Prix, Sul-Ameri-
cano e Copa dos Campeões.

O grupo está bastante modifica-
do em relação ao que esteve nos Jo-
gos Olímpicos. Apenas a líbero Leia,
doMinas, a ponteiraNatália e ameio
de rede Adenízia permaneceram no
time. No levantamento, o treinador
trocou Dani Lins e Fabíola por duas
promessas, aminas-tenistaNaiane e
Roberta (Rio). Na posição de oposto,
Tandara volta a ser convocada, de-
pois de ter ficadode foradaOlimpía-
da, além de Edinara e Fernanda To-
mé, saindo Sheilla.

MUDANÇAS OMinas teve duas ou-
tras convocadas, ameio de redeMa-

ra e Rosamaria, que joga tanto de
oposto como de ponteira. Outras
novidades são as centrais Carol e
Bia, as ponteiras Drussyla e Aman-
da e a líbero Suelen. Elas ocupam as
vagas de Fabiana, Thaisa e Juciely no
meio de rede. Nas pontas, Fê Garay,
Jaqueline e Gabi.

“É um grupo novo, com as joga-
doras querendo aprender. Estou
muito empolgada porque é o início
do ciclo olímpico e vamos em bus-
ca de novas conquistas. Esses dois
amistosos serão importantes para
ver comoa equipe vai se comportar.
Ir para Manaus e Belém e receber o
carinho da torcida nesses lugares
vai sermuito especial. Quero ajudar
o grupodamelhormaneira possível
passando minha experiência e a
energia das jogadoras mais novas
também é muito positivo”, disse
Natália, que será pela primeira vez
capitã da equipe.

Ao lado de Jamie
Murray, Bruno Soares
vai enfrentar os sérvios
Janko Tipsarevic e
Viktor Troicki no Aberto
da França

LUIZ PIRES/FOTOJUMP

GIRO
ESPORTIVO

REPRODUÇÃO DE INTERNET

José Roberto Guimarães chamou poucas atletas que estiveram na Olimpíada do Rio: estreia contra a República Dominicana

VÔLEI

Seleção de cara nova

FVB/DIVULGAÇÃO

IVAN DRUMMOND

Definidas as datas das semifi-
nais daCopaOurodeBasquete, que
classificará o campeãopara oNovo
Basquete Brasil (NBB). Represen-
tante deMinasGerais, o Contagem
Towers enfrentará o Joinville em 5
de junho, no Ginásio Riachão, no
Bairro Riacho, em Contagem. Por
ter ficado emsegundo lugar na fase
de classificação, a equipe mineira
temavantagemdedecidir emcasa
a sériemelhor de cinco.

Segundo a tabela divulgada pela
Liga Nacional de Basquete (LNB), o
Contagem Towers fará as duas pri-
meiras partidas como mandante,
saindoparadois jogos emSantaCa-
tarina e, se houver a necessidade de
umquintoduelo, ele seránovamen-
te naGrande BH, em14de junho.

“Osinaldealertaestá ligado”, afir-
maoalaFernandoMineiro. Issopor-
que na fase de classificação o time
mineiro foiderrotadoduasvezespe-
lo Joinville,noreturno,quandoos jo-
gos foramemSantaCatarina.

Mas, segundo o jogador, existe
explicaçãoparao revés. “A gente re-
laxou um pouco. Vinhamos com
umacampanhadeapenasduasder-
rotas. Estávamos com excesso de
confiança, poisnossa campanhaera
bemmelhor que a deles. Acabamos
perdendo, mas isso serviu para nos
alertar sobreo fatodequenãopode-
mos relaxar nunca. E uniu ainda
maisogrupo, comoagora,depoisda
derrotadedomingo, quandoperde-
mos a chance de garantir o primei-
ro lugar geral e decidir sempre em
casa, até a final”, comenta.

TREINOS O técnico Leonardo Fi-
gueiró já definiu a programação
até a primeira partida. Pelamanhã,
os treinos serão no Olympico, em
BH, onde os jogadores farão a parte
física. À tarde e à noite, atividade
coletiva no Riachão.

BASQUETE

Contagem
Towers
mira a elite

Jornal Estado de Minas - Caderno SUPERESPORTES - Pg16 - 30 de Junho de 2017.

TELEVISÃO

CBF rompe
com a Globo
CBF e RedeGlobonão entraram
emacordo e a entidade que
comanda o futebol nacional
decidiu transmitir os amistosos
da Seleção Brasileira por conta
própria. Para isso, alugou
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O presidente de Honduras, Juan
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capital do país, minutos antes da final
do Campeonato Hondurenho
(Torneio Clausura), domingo, entre
Motagua e Honduras Progreso.
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avalanche humana provocada pelo
excesso de pessoas acumuladas em
um dos portões do estádio. A venda
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Em duplas, representantes do estado estreiam em Roland Garros. No
torneio de simples, mesmo contundido, brasileiro supera rival russo

❚ TÊNIS

MINEIROS
EM QUADRA

Dia de estreia demineiros noAber-
to de Tênis da França, disputado em
RolandGarros, o segundoGrand Slam
da temporada. Bruno Soares, que joga
emparceria comoescocês JamieMur-
ray, irmãodeAndyMurray, está entre
os favoritos ao título, compondoadu-
planúmero6do rankingmundial. Eles
vão encarar os sérvios Janko Tipsare-
vic e Viktor Troicki.

Outro mineiro, André Sá, que atua
como israelense JonathanErlich, tam-
bémestará emquadra, enfrentando o
eslovaco Martin Klizan e o português
João Souza. Para Bruno, o objetivo é ir
à final. Ele diz estar preparado. “Che-
guei a Paris comas baterias recarrega-
das depois deunsdias dedescanso em
casa. Eu e o Murray vamos com tudo
emRolandGarros, um torneio impor-
tante pra gente.”

Aindanotorneiodeduplas, Thomaz
Bellucci, queestreoucomvitórianadis-
puta simples, tentará repetir a dose,
tendo como parceiro o argentino Car-
los Berlocq. Eles enfrentarão o francês
Jean-JulienRoger e o romenoHoria Te-
cau, a dupla número 8 domundo.

Ontem, no torneio de simples
masculino, uma boa surpresa para o
Brasil, a vitória suada de Rogério Du-
tra, o “Rogerinho”, sobre o russo Mi-
khail Youzhny, por 3 a 2 (4-6, 7-6 (7/5),
2-6, 7-6 (7/4) e 6-2). O brasileiro teve
de superar uma torção leve do torno-
zelo diante do adversário, que já este-
ve entre os 20melhores domundo, e
agora é o 86º do ranking. Rogerinho é

o 79º. Hoje será vez de Thiago Mon-
teiro, 95º do ranking, estrear. Vai en-
frentar o francês Alexandre Muller,
apenas o 330º.

No torneio feminino, a única brasi-
leiraquepassouoqualifying, apaulista
Beatriz Haddad Maia, não foi feliz no
primeiro Grand Slam da carreira. Ela
perdeu na estreia para veterana russa
ElenaVesnina,masporumplacaraper-
tado: 2 a 1 (2-6. 6-3 e 4-6).

GIGANTES O terceiro dia do torneio
francês marcará a estreia de grandes
nomes do tênis mundial. O escocês
AndyMurray, número 1, precisará to-
mar cuidado para não ser surpreendi-
do por Andrey Kuznetsov. O russo é
apenas o número 73 do mundo, mas
conseguiu vitórias expressivas recen-
temente, sobre o italiano Fabio Fogni-
ni e o espanhol Albert Ramos. Em alta
no fimde 2016,Murray vem tendo di-
ficuldade para encontrar seu ritmo.
No ranking da temporada, o britânico
é o 13ºmelhor tenista.

Já o suíço StanWawrinka, número 4
domundo, outro favorito ao título em
Roland Garros, vem de conquista no
ATP 250deGenebra e estreia noGrand
Slamparisiense contraoeslovaco Jozef
Kovalik. O francês Jo-Wilfried Tsonga
também entra na quadra pela primei-
ra vez, diante do italiano Renzo Olivo.
SeucompatriotaGaelMonfilspegaráo
alemão Dustin Brown. O argentino
JuanMartinDelPotro terápela frenteo
compatriotaGuido Pella.

Começa hoje o novo ciclo olím-
pico da Seleção Brasileira Feminina
de Vôlei. O time é completamente
diferente do que disputou a última
Olimpíada, a Rio’2016, quando foi
eliminado nas quartas de final. O
Brasil enfrenta a República Domi-
nicana, às 21h30 (de Brasília), na
Arena Amadeu Teixeira, em Ma-
naus, no primeiro amistoso prepa-
ratório para o Torneio de Mon-
treux, na Suíça, de 6 a 11 de junho.
O confronto se repetirá depois de
amanhã, em Belém.

“Algumas jogadoras chegaram
do Mundial de Clubes há pouco
tempo e, por isso, a oportunidade
de jogar no Brasil antes de Mon-
treux pode nos ajudar. Temos que
aproveitar as oportunidades de en-
frentar grandes equipes. Esses amis-
tosos serão fundamentais para ter-
mos o feedback das mais jovens,
que vão vestir a camisa da seleção

adulta pela primeira vez”, disse o
técnico José Roberto Guimarães.

Esses jogos, segundo o treinador,
definirão a equipe titular para a dis-
puta dos quatro compromissos da
equipena temporada:MontreuxVo-
lley Masters, Grand Prix, Sul-Ameri-
cano e Copa dos Campeões.

O grupo está bastante modifica-
do em relação ao que esteve nos Jo-
gos Olímpicos. Apenas a líbero Leia,
doMinas, a ponteiraNatália e ameio
de rede Adenízia permaneceram no
time. No levantamento, o treinador
trocou Dani Lins e Fabíola por duas
promessas, aminas-tenistaNaiane e
Roberta (Rio). Na posição de oposto,
Tandara volta a ser convocada, de-
pois de ter ficadode foradaOlimpía-
da, além de Edinara e Fernanda To-
mé, saindo Sheilla.

MUDANÇAS OMinas teve duas ou-
tras convocadas, ameio de redeMa-

ra e Rosamaria, que joga tanto de
oposto como de ponteira. Outras
novidades são as centrais Carol e
Bia, as ponteiras Drussyla e Aman-
da e a líbero Suelen. Elas ocupam as
vagas de Fabiana, Thaisa e Juciely no
meio de rede. Nas pontas, Fê Garay,
Jaqueline e Gabi.

“É um grupo novo, com as joga-
doras querendo aprender. Estou
muito empolgada porque é o início
do ciclo olímpico e vamos em bus-
ca de novas conquistas. Esses dois
amistosos serão importantes para
ver comoa equipe vai se comportar.
Ir para Manaus e Belém e receber o
carinho da torcida nesses lugares
vai sermuito especial. Quero ajudar
o grupodamelhormaneira possível
passando minha experiência e a
energia das jogadoras mais novas
também é muito positivo”, disse
Natália, que será pela primeira vez
capitã da equipe.

Ao lado de Jamie
Murray, Bruno Soares
vai enfrentar os sérvios
Janko Tipsarevic e
Viktor Troicki no Aberto
da França
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nais daCopaOurodeBasquete, que
classificará o campeãopara oNovo
Basquete Brasil (NBB). Represen-
tante deMinasGerais, o Contagem
Towers enfrentará o Joinville em 5
de junho, no Ginásio Riachão, no
Bairro Riacho, em Contagem. Por
ter ficado emsegundo lugar na fase
de classificação, a equipe mineira
temavantagemdedecidir emcasa
a sériemelhor de cinco.

Segundo a tabela divulgada pela
Liga Nacional de Basquete (LNB), o
Contagem Towers fará as duas pri-
meiras partidas como mandante,
saindoparadois jogos emSantaCa-
tarina e, se houver a necessidade de
umquintoduelo, ele seránovamen-
te naGrande BH, em14de junho.

“Osinaldealertaestá ligado”,afir-
maoalaFernandoMineiro. Issopor-
que na fase de classificação o time
mineiro foiderrotadoduasvezespe-
lo Joinville,noreturno,quandoos jo-
gos foramemSantaCatarina.

Mas, segundo o jogador, existe
explicaçãoparao revés. “A gente re-
laxou um pouco. Vinhamos com
umacampanhadeapenasduasder-
rotas. Estávamos com excesso de
confiança, poisnossa campanhaera
bemmelhor que a deles. Acabamos
perdendo, mas isso serviu para nos
alertar sobreo fatodequenãopode-
mos relaxar nunca. E uniu ainda
maisogrupo, comoagora,depoisda
derrotadedomingo, quandoperde-
mos a chance de garantir o primei-
ro lugar geral e decidir sempre em
casa, até a final”, comenta.
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gueiró já definiu a programação
até a primeira partida. Pelamanhã,
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BH, onde os jogadores farão a parte
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Site Federação Mineira de Futsal - 31 de maio de 2017. 

Link: http://www.fmfutsal.org.br/publicacao/2017/05/31/confira-resultados-da-noite-de-ontem
-pelo-metropolitano/

Esporte



Site Federação Mineira de Vôlei - 31 de maio de 2017.

Esporte



Cont...Site Federação Mineira de Vôlei - 31 de maio de 2017.

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/1948/campeonato-metropolitano-masculino

Esporte


