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esportesFRASE
“Bem-vindo ao Peixe, Éverson”

Santos anuncia contratação do goleiro Everson, do Ceará

O atacante Neymar volta 
a sofrer com o terrível fan-
tasma das lesões, depois de 
sair chorando de campo na 
vitória do Paris Saint-Ger-
main sobre o Strasbourg 
pela Copa da França. Nova-
mente com uma contusão 
no quinto metatarso do pé 
direito, mesmo local que o 
atrapalhou no ano passado, 
ele se apegou à fé para su-
perar o difícil momento.

Em sua primeira mani-
festação após a contusão, 
Neymar escreveu nas redes 
sociais: “Que seja feita a tua 
vontade, Deus”.

No ano passado, Neymar 
passou por uma cirurgia 
e não voltou a atuar pelo 
time francês no restante 
da temporada 2017-18, só 

Neymar desabafa após lesão: 
“Que seja a tua vontade, Deus”

Gazeta Esportiva
retornando às atividades 
na preparação da Seleção 
Brasileira para a Copa da 
Rússia, já em junho.

Em comunicado oficial, 
o PSG não deu grandes 
detalhes, mas confirmou 
“uma reativação da lesão 
no quinto metatarso”. Já 
existe o receio de Neymar 
ficar um grande tempo 
afastado dos gramados, o 
que prejudicaria até a Se-
leção Brasileira na Copa 
América, marcada para os 
meses de junho e julho.

Ao PSG, a baixa de 
Neymar seria um grande 
golpe no sonho da con-
quista da Liga dos Cam-
peões. A equipe francesa 
volta a jogar na competi-
ção no dia 12 de fevereiro 
contra o Manchester Uni-
ted, pelas oitavas de final 
da competição.

Flores já venceu a competição em sete ocasiões

O heptacampeão de 
Motocross Estilo Livre, 
Gilmar Flores, o “Joani-
nha”, disputará entre os 
dias 31 deste mês e 3 de 
fevereiro, a segunda edi-
ção do Duelo de Motos, 
em Atibaia (SP). A com-
petição é considerada e 
maior de Freestyle realiza-
da no país. O evento será 
aberto ao público.

De acordo com a asses-
soria, em Sinop, Joaninha 
está treinando diariamente 
juntamente com o colega 
Jonilson Silva, o “Kiko”, 
que retornou de uma tem-
porada na China e também 
participará da competição. 

Joaninha disputará competição 
internacional de freestyle

EM SÃO PAULO

Só Notícias

Além deles, estão na dispu-
ta outros seis pilotos.

Flores já venceu a com-
petição em sete ocasiões, 
quando a mesma levava 
o nome de Copa Brasil de 
Motocross Estilo Livre. Na 
primeira edição do Duelo, 

realizada no ano passado, 
após ficar alguns anos sem 
competir profissionalmen-
te, ele se destacou conquis-
tando o segundo lugar. Para 
este ano, expectativa do pi-
loto é conquistar o primeiro 
lugar do pódio.

Bruno Henrique Pe-
reira, 18 anos, e May-
con Ferreira da Silva, 26 
anos, fizeram a peneira 
em anos anteriores, em 
2017 e 2018, respectiva-
mente, e hoje fazem par-
te do elenco de jogadores 
do Cuiabá Arsenal. E am-
bos acreditavam que não 
conseguiriam passar na 
seletiva da época, mas 
não desistiram, fizeram 
e se surpreenderam pela 
simplicidade das ativi-
dades. E agora ajudam a 

Cuiabá Arsenal fará peneira 
neste fim de semana

FUTEBOL AMERICANO

Time bicampeão 
brasileiro procura 
atletas masculinos 
e femininos 

Junior Martins / Assessoria

a peneira será realizada em duas datas

organizar a peneira deste 
sábado, 26 e domingo, 
27, às 14h, no Quilombo, 
em Cuiabá.

“Eu via futebol ameri-
cano na televisão. Lembro 
de um filme, Um Sonho 
Possível, que mostra a 
luta de um atleta por um 
sonho. Eu achava uma 
coisa única e que movia 
paixões. Por isso quis fa-
zer parte e conhecer mais 
sobre o esporte. E me aju-
dou a desenvolver paciên-
cia e coordenação motora. 
Pensei que seria meio di-
fícil fazer os testes físicos, 
mas passei e estou aqui”, 
comentou Bruno Pereira, 
jogador na posição de Cor-
nerback, com 1,87m de al-
tura e 85kg.

Os candidatos inte-
ressados em realizar a 

peneira devem efetuar 
inscrições pela internet 
(bit.ly/tryoutarsenal19) 
ou presencialmente no 
local, no horário e nas 
datas do evento. E, no 
ato da inscrição, o atleta 
tem duas opções de paga-
mento, a primeira é vinte 
reais e um quilo de ali-
mento não perecível (que 
posteriormente será doa-
do) e a segunda opção é o 
valor de cinquenta reais, 
mas nessa ganha um kit 
com camiseta e brinde. E 
para dúvidas falar com o 
professor, André Renck 
(65)98100-2996.

A peneira será realiza-
da em duas datas, mas só 
precisa ir um dia. Quem 
tiver interesse de partici-
par pode escolher em qual 
dia fará os testes físicos. 


