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Futsal 

Site Federação Mineira de Futsal - 19 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmfutsal.org.br/publicacao/2017/11/17/fim-de-semana-de-decisoes-nos-esta-
duais-sub-11-e-sub-15/



Futsal

Site Federação Mineira de Futsal - 20 de novembro de 2017.



Futsal 

Cont...Site Federação Mineira de Futsal - 20 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmfutsal.org.br/publicacao/2017/11/20/olympico-club-levanta-a-taca-de-cam-
peao-mineiro-sub-11-de-2017/



Vôlei

Site Federação Mineira de Vôlei- 09 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2106/campeonato-estadual-sub-14-femini-
no-os-lideres-permanecem-os-mesmos-na-segunda-rodada



Site Federação Mineira de Vôlei - 12 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2110/campeonato-metropolitano-sub-
16-feminino

Vôlei



Site Federação Mineira de Vôlei - 13 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2112/campeonato-estadual-sub-19-mascu-
lino

Vôlei



Site do Comitê Brasileiro de Clubes - 13 de novembro de 2017.

Link: http://cbclubes.org.br/noticias/urna-do-desejos-divulga-seu-quinto-video

Vôlei



Site Federação Mineira de Vôlei- 15 de novembro de 2017.

Vôlei

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2113/finalistas-de-2016-sao-lideres-na
-primeira-rodada-do-mineiro-2017



Site Federação Mineira de Vôlei- 16 de novembro de 2017.

Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2115/embolados

Vôlei



Portal O Tempo - 22 de novembro de 2017.

Link: http://www.otempo.com.br/superfc/v%C3%B4lei/olympico-club-ser%C3%A1-sede-de-cam-
peonato-nacional-sub-18-de-v%C3%B4lei-1.1545017

Vôlei



Portal Hoje em Dia - 23 de novembro de 2017.

Vôlei



Cont...Portal Hoje em Dia - 23 de novembro de 2017.

Link: http://www.otempo.com.br/superfc/v%C3%B4lei/olympico-club-ser%C3%A1-sede-de-cam-
peonato-nacional-sub-18-de-v%C3%B4lei-1.1545017

Vôlei



Site Secretaria de Estado de Esporte - 24 de novembro de 2017.

Vôlei



Cont...Site Secretaria de Estado de Esporte - 24 de novembro de 2017.

Link: http://www.esportes.mg.gov.br/component/gmg/story/4005-com-equipe-apoiada-pela-lei
-estadual-de-incentivo-ao-esporte-olympico-sedia-brasileiro-de-volei-feminino-sub-18

Vôlei



Link: http://www.fmvolei.org.br/site/noticia/detalhe/2126/campeonato-brasileiro-interclubes-
de-volei-feminino-sub-18

Site Federação Mineira de Vôlei- 27 de novembro de 2017.

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  27 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24308/duas-edicoes-movimentam-a-semana-da-competicao

Vôlei



Site do Comitê Brasileiro de Clubes -  27 de novembro de 2017.

Link: http://cbclubes.org.br/noticias/olympico-club-recebe-campeonato-brasileiro-interclubes-
de-volei-feminino-sub-18

Vôlei



Site do Clube Grêmio Naútico União -  27 de novembro de 2017.

Link: http://gnu.com.br/2017/11/campeonato-brasileiro-de-volei-inicia-nesta-terca-feira/

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  28 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24313/competicao-arranca-com-cinco-partidas

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  28 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24314/competicao-inicia-com-oito-confrontos

Vôlei



Site do Clube Grêmio Naútico União -  27 de novembro de 2017.

Link: http://gnu.com.br/2017/11/campeonato-brasileiro-interclubes-sub-19-atletas-de-todo-o
-pais-na-disputa/

Vôlei



Site do Botafogo Futebol e Regatas -  27 de novembro de 2017.

Link: http://www.botafogo.com.br/noticia_interna.php?cat=oclube&session=3964&subtag=Espor-
tes

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  29 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24319/equipes-mineiras-dominam-a-rodada-

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  29 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24321/segunda-rodada-tem-cariocas-e-paranaenses-em-
destaque

Vôlei



Site da Confederação Brasileira de Vôlei -  29 de novembro de 2017.

Link: http://2018.cbv.com.br/noticia/24327/quartas-de-final-definidas-em-porto-alegre

Vôlei



Site do Clube Grêmio Naútico União -  29 de novembro de 2017.

Link: http://gnu.com.br/2017/11/campeonato-brasileiro-interclubes-disputas-equilibradas-no
-segundo-dia/

Vôlei
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Recuperado de incômodo na coxa esquerda, Neymar vai para o jogo contra o Japão.
Com lesão muscular, Philippe Coutinho deve ser preservado para o duelo com a Inglaterra

ComPhilippeCoutinhoprati-
camentedescartadoparaoamis-
tosodesexta-feira contrao Japão,
aboanovidade foi a confirmação
de Neymar comandando a Sele-
ção Brasileira na partida progra-
mada para Lille. Na semana pas-
sada, o camisa havia sentido um
incômodo na coxa esquerda
diante do Anderlecht, pela Liga
dos Campeões, e foi poupado do
jogo de sábado contra o Angers,
pelo Campeonato Francês.

O camisa 10 do Brasil treinou
normalmente, acompanhado
por um grupo reduzido de joga-
dores. Ao seu lado estavam os
companheiros de clube Dani Al-
veseMarquinhos, alémdoex-za-
gueiro atleticano Jemerson, do
Monaco. “Ele não tem nenhum
problema”, declarou o médico
Rodrigo Lasmar.

Já a chancedeescalaçãodoar-
mador Philippe Coutinho, do Li-
verpool, é reduzida. Com lesão
no músculo adutor da coxa es-
querda, o brasileiro cobiçadopor
Barcelona, Real Madrid e Paris
Saint-Germainentrouemfase fi-
nal de recuperação, mas ainda
não deve estar apto a atuar, se-
gundo Lasmar. Mesmo assim,
não será cortado da delegação
porque tem boas chances de es-
taremcampocontraa Inglaterra.

“Nós sabíamos que Coutinho
nãoestaria emplenas condições,

masoptamospor fazer a recupe-
ração final conosco”, afirmou
Lasmar. “Existeumaprobabilida-
de remota de que ele tenha con-
dições de participar no primeiro
jogo”. Ele será reavaliado para,
eventualmente, ficarnobancode
reservas. “Nosso foco era recupe-
rá-lo, e bem, para o segundo”,
ponderouomédico, se referindo
do duelo de terça-feira contra a
Inglaterra, emLondres.

Comandados pelo auxiliar
técnico Sylvinho em campo re-
duzido, 23 jogadores participa-
ram do início da preparação em
Paris. Cinco atletas do PSG com-
pletaramaequipe. Fernandinho,
Casemiro, Renato Augusto, Fir-
mino, Miranda, Douglas Costa,
Giuliano, Marcelo, Thiago Silva,
Alex Sandro ePhilippeCoutinho
fizeram um trabalho de recupe-
ração na academia e no campo
do Estádio Sebastian Charlety.

FÃS As atividades duraram uma
hora emeia e foram fechadas ao
público.Apenasosfotógrafosbra-
sileirosforamautorizadosaacom-
panharoiníciodostrabalhos.Mas
isso não foi motivo para desani-
maroscuriosos,comodois jovens
que vestiam as camisas de Real
Madrid e PSG – com o nome de
Neymar – que tentaramver o de-
sembarquedoônibusdaSeleção.

“Incrível! Vimos Daniel Alves

e Paulinho”, gritavam, enquanto
tiravam fotos para imortalizar o
momento. “Faz tempo que os
acompanho. Meus amigos vão
ter inveja quando virem os ví-
deos”, comemorava uma estu-
dante do primeiro ano demedi-
cina, capazde reconhecer de lon-
ge todososatletasdoBrasil.Kahi-
na, de 18 anos, estava acompa-
nhada da mãe e conseguiu ficar

perto dos jogadores.
No final do treino, houve um

“rachão” que contou com a pre-
sença de cinco jovens do PSG, en-
tre eles Timothy Weah, filho da
lenda liberianaGeorgeWeah. An-
tesdeviajarparaLille,oBrasilain-
da temduas sessõesde treinoem
Paris,hojeeamanhã.Destavezas
práticasvãoser realizadasnoPar-
quedosPríncipes,estádiodoPSG.

COM O 10 CONFIRMADO
Marinnobanco
dos réusnos EUA

PEDRO MARTINS/MOWA PRESS/DIVULGAÇÃO

Depois de ser
poupado no

fim de semana
pelo PSG,
Neymar
treinou

normalmente
em Paris e será
escalado contra
os japoneses

em Lille

Paris – Numa Paris fria, com
temperatura na casa dos 5 graus
pela manhã, os jogadores da Sele-
ção Brasileira se apresentaram on-
tem. Hoje chegam os dois últimos,
Diego, do Flamengo, e Diego Souza,
do Sport. A delegação brasileira es-
tá hospedada no coração da capital
francesa, e nos chamou a atenção
por estar num hotel confortável,
porém, sem muito luxo. Os quar-
tos são pequenos e ele fica em uma
rua bem movimentada. Sou de
uma época em que a Seleção Brasi-
leira despertava a curiosidade de
muitos torcedores, mas o que vi
por aqui foi meia dúzia de gatos
pingados, na expectativa de uma
foto ou um autógrafo. Não há co-
mo negar que Neymar é a grande
atração. Vi uns dois franceses per-
guntando quem eram os jogadores
que estavam chegando. A maioria
é desconhecida. E olha que todos

jogam no Velho Mundo. Achei óti-
mo os jogadores estarem hospeda-
dos num hotel em que há outras
pessoas. Esse convívio é bom para
que eles percebam que são de car-
ne e osso, mesmo com a fábula de
dinheiro que têm. Digo sempre e
repito: dinheiro não compra berço,
nem caráter.

Até hoje não entendi as convoca-
ções de Diego e Diego Souza. Se na
plenitude da idade e da forma eles
jamais foram úteis à Seleção, por
que seriam agora? Vi uma entrevis-
ta de Tite, em que ele dizia que Die-
go Souza temumdomínio de bola e
uma forma inteligente de protegê-
la, que poucos jogadores conse-
guem. Acho isso muito pouco para
um atleta ser chamado para a Sele-
ção Brasileira, mas entendo a carên-
cia de jogadores inteligentes, e Die-
go Souza é bom jogador, tem quali-
dade, mas no auge da carreira não

foi titular da Seleção. Como Tite es-
tá fazendo as últimas experiências,
talvez necessite de um jogador com
essas características.

O técnico brasileiro terá estes jo-
gos, contra Japão e Inglaterra, e em
março do ano que vem, contra a
Rússia, emMoscou, e Alemanha, em
Berlim, para se definir com relação
aos 23 que irão à Copa. 17 nomes es-
tão garantidos. Os outros seis ele vai
observar nesses amistosos. Nada,
porém, que possa nos surpreender.
Não acredito, como escrevi domin-
go, que ele vá chamar Hernanes. Se-
ria uma incoerência.

Dei uma passada em frente à lo-
ja do PSG, na Champs-Élysées. É im-
pressionante omovimento. A “Ney-
marmania” tomou conta da cidade.
Até meu filho mais novo me pediu
para comprar o uniforme do Ney-
mar e pedir para ele autografar. O
atacante está com a bola toda, mas

vai precisar confirmar a fama e a
fortuna ganhando títulos como
protagonista. Precisará chegar à fi-
nal da Champions e brilhar no
Mundial da Rússia. Os holofotes do
mundo começam a desfocar Cris-
tiano Ronaldo eMessi para focar no
jogador brasileiro. Se ele amadure-
cer em campo e tiver mais humil-
dade no trato com os árbitros e seus
companheiros, não tenho dúvida
de que se tornará o melhor do
mundo nas próximas temporadas.
Como aqui se trata de Seleção Bra-
sileira, ele está focado em ajudar o
grupo, pois com Tite aprendeu a jo-
gar coletivamente.

Não acredito que o Japão seja um
grande teste, pois o time asiático,
mesmo tendo evoluído, não está no
nível das grandes seleções. Mas é
uma equipe bem armada, que mar-
camuito. O Brasil poderá ter dificul-
dade nos primeiros minutos de jo-
go até achar a postura ideal. Já a In-
glaterra tem uma equipe jovem
(pois não há mais Gerrard, Lam-
pard, Rooney e Terry), que joga com

a bola no chão e tem qualidade.
Uma geração diferente da que está-
vamos acostumados a ver. Como a
Seleção, sob o comando de Tite, só
enfrentou equipes sul-americanas,
chegou a hora de vermos o que o
poderá mostrar. Na última vez em
que jogamos aqui, o Brasil venceu a
França por 3 a 1, com grande exibi-
ção de Neymar, ainda sob o coman-
do do pseudotécnico Dunga.

Jogaço
Assisti, em Paris, à vitória do Co-

rinthians sobre o Palmeiras. Foi um
jogo digno de uma grande final,
com emoção do começo ao fim e de
alto nível. Destoou da maioria dos
jogos do Brasileirão, que tem uma
média ruim. Espero que os outros
técnicos peguem o videotape do jo-
go e vejam o que é um futebol bem
disputado, bem jogado e com leal-
dade. Com essa vitória, o Corin-
thians não perde mais a taça. Agora
é só questão de tempo, para a ale-
gria do meu amigo Neto, comenta-
rista de TV e ex-jogador.

COLUNA DO JAECI
>>jaeci.cavalcanti@uai.com.br

Achei ótimo os jogadores estarem hospedados num
hotel em que há outras pessoas. Esse convívio é
bom para que eles percebam que são de carne e osso

Brasil na Cidade Luz

J A E C I C A R VA L H O

E STA CO LU N A É P U B L I C A DA AO S DOM I N GO S , S E G U N DA S , Q UA RTA S , Q U I N TA S - F E I R A S E S Á B A DO S

IVAN DRUMMOND

Único representante mineiro
noNovoBasquete Brasil (NBB), o
Minasestreiahojeenfrentandoo
Vasco, às 19h30,naArena JK.O ti-
me sonha pelo menos com as
semifinais. Em oito dias será o
terceirodueloentreos times,que
decidiramaCopaAvianca. Tanto
na fase classificaçãoquantona fi-
nal, vitória carioca.

Ter encarado o Vasco há pou-
cosdias, parao técnicodoMinas,
Espiga, temo lado bomeumde-
safio extra. “A vantagem é que
conhecemos a forma de jogo
deles. Está bem fresco em nossa
memória o que temos de fazer.
Sabemos das falhas deles, mas
tambémdasqualidades.Paraum
bom jogo, sabemos o que temos
de acertar e quando não pode-
mos errar. A desvantagem é que
tambémconhecemnosso time.”

Espigadizque temfocadonos
detalhes a serem acertados. “Ti-
vemos uma semana muito boa
de treinamentos, commuita in-
formação do que precisava ser
corrigido, emespecialnadefesae
a transição para o ataque. Posso
afirmarque temosumtimecom
uma defesa forte e um ataque
consciente o tempo inteiro. Não
podemosteraltosebaixos, como
aconteceu naquela competição.
Precisamos ter constânciaebons
resultados na competição.”

Os ingressos para a partida
custam R$ 20 (inteira) e R$ 10
(meia-entrada). Sócios do Minas
podem comprar nas Centrais de
Atendimento do Clube. Assim,
como as crianças de 5 a 12 anos,
estudantes emaiores de 60 anos,
associadospagammeia-entrada.

HISTÓRIA OMinas é a equipedo
estado quemais esteve emcom-

petiçõesnacionais.Desdeque foi
criada a Taça Brasil, em 1965, são
37 participações. Incluindo ou-
tros torneios, num total de 49, a
equipe terminou entre os três
mais bemcolocados cincovezes:
duasnaTaçaBrasil, duasnoCam-
peonatoBrasileiroeumanoNBB.
Entre os representantes estadu-
ais omelhor resultadoeúnico tí-
tulo foi do extintoUberlândia.

Por oito vezes temporadas –
seis na Taça Brasil – os mineiros
nãoparticiparamdedisputasna-
cionais diante da exigência de
bancar suasviagensnumaépoca
em que não havia patrocinado-
res de peso. De 1998 a 2001, o es-
tado, que tinhadois timesno cir-
cuito (MinaseGinástico), perdeu
umavaga,quandofoi criadoore-
baixamentoeaSegundaDivisão,
hoje chamada de CopaOuro.

Nesse período, apenas o cam-
peão estadual assegurava vaga.

Coincide com o surgimento do
Uberlândia. A partir de 2002, o
Minas tornou-se o segundo clu-
be, quando aceitou condições
impostaspelaConfederaçãoBra-
sileira deBasquete (CBB): tevede
pagar as viagens, hospedagens
dos adversários e arbitragem,
além de arcar com despesas de
alimentação e transporte.

O Uberlândia deixou de dis-
putar em 2007 e trocou de sede,
saindo do TriânguloMineiro em
2016para Salvador, numaparce-
ria comoVitória.

Estreia contra um ‘velho conhecido’

OMinas, do
técnico Espiga,
encara o Vasco

pelo NBB:
equipe sonha

alto na
competição

BASQUETE ❚ MINEIROS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS

● Novo Basquete Brasil (NBB)

Clube Participações Melhor posição

● Minas 9 3º

● Uberlândia 6 2º

● Campeonato Brasileiro

● Minas 16 3º

● Ginástico 8 9º

● Uberlândia 10 Campeão

● UTC (Uberlândia) 2 11º

● Atlético 1 12º

● Taça Brasil

● Minas 12 3º

● Ginástico 7 4º

● Olympico 2 8º

GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS

Começou ontem a escolha dos jurados que
decidirão se o ex-presidente da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) JoséMariaMarin de-
ve ser condenado por acusações de vários cri-
mes, comoode receber suborno “demilhõesde
dólares” emcontratosdemarketingdaCopado
Brasil edeaceitar recursos ilegaisdenegociações
de direitos de televisão de torneios da Copa
América.

No início damanhã, Marin, de 85 anos, che-
gou acompanhado por seus advogados à Corte
doDistrito Leste de Nova York. Elemostrava-se
tranquilo, acenou para os jornalistas e não deu
declarações. Na sessão, a juíza Pamela Chen
apresentou os procedimentos para a definição
do júri (12 titulares e seis suplentes), entre um
grupopotencial de 240 candidatos.

Os trabalhos serão retomados hoje, de novo
com a presença de Marin e de outros dois acu-
sados: Manuel Burga, ex-presidente da Federa-
ção Peruana de Futebol, e Juan Angel Napout,
ex-vicepresidentedaFifa. Comofimdoproces-
so de seleçãoprevisto para quinta-feira, o julga-
mentocomeçarianasegunda-feira epodedurar
seis semanas oupoucomais.

Preso emmaio de 2015, em Zurique (Suíça),
o ex-presidente da CBF está em prisão domici-
liar em Nova York há dois anos, onde aguarda
ser julgado. “Temos insistido que nosso cliente
não é culpado”, comentou Júlio Barbosa, umde
seus advogados.

Link para assinantes do jornal: http://apple.estaminas.com.br/data1/2017/semana_45/terca/
esporte/ees0711p0018.pdf

Basquete


