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esportesFRASE
“Não tem o porquê eu sair 
mais do Grêmio e perder a 
felicidade que eu tenho aqui”

Zagueiro Geromel, 
em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN

“Parece que a Colômbia não entendeu que não vou sair”

No início deste mês, a 
Federação Colombiana 
desmentiu declarações do 
técnico Luiz Felipe Sco-
lari e fez nascer uma po-
lêmica com o treinador. 
Passados 20 dias do acon-
tecido, os cafeteros ana-
lisam a possibilidade de 
utilizarem a Academia de 
Futebol durante a disputa 
da Copa América e, assim, 
dirigentes colombianos e 
Felipão poderiam dividir 
o mesmo espaço.

Em entrevista coletiva 
no CT Palestrino, o trei-
nador afirmou que “Não 
continuaram (as conver-
sas com a seleção colom-
biana), mas parece que 
eles querem continuar 
(…) Disse que não iria 
sair. Parece que a Colôm-
bia não entendeu que 
não vou sair”.

Poucas horas após a 
declaração, a entidade 
sul-americana emitiu um 
comunicado desmentin-
do o caso. “A Federação 
Colombiana de Fute-

Após polêmica com Felipão, Colômbia 
poderá usar a Academia de Futebol
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bol se permite informar 
que não está buscando 
ao treinador Luiz Felipe 
Scolari para dirigir a se-
leção nacional. Parabeni-
zamos sua decisão de se-
guir no Palmeiras, já que 
aqui não há nenhuma 
proposta de trabalho”.

A Colômbia está no 
Grupo B da Copa Amé-
rica. Na primeira fase da 
competição, os cafeteros 
enfrentam Argentina, 
Catar e Paraguai na cha-
ve, sendo o duelo contra 
a seleção convidada no 
Morumbi, dia 19 de ju-
nho. Assim, dirigentes 

visitaram a Academia de 
Futebol na última sema-
na para analisar a estru-
tura palestina que pode-
ria ser usada para treinos 
durante parte do torneio.

O encontro com Fe-
lipão, porém, não é ga-
rantido. O clube analisa 
a possibilidade de fazer 
uma excursão durante a 
pausa de jogos da Copa 
América, como aconte-
ceu no último ano, du-
rante a Copa do Mundo, 
quando o Verdão viajou 
para o Panamá para a dis-
puta de um torneio amis-
toso.

A equipe M.A Agrope-
cuária sagrou-se campeã 
do Campeonato Série C, 
realizado na Chácara Mal-
donado neste  sábado, 26, 
da semana em Tangará 
da Serra. O segundo lu-
gar da competição ficou 
para Guerreiro Cristo e o 
terceiro lugar para o time 
do Correria FC de  Nova 
Olímpia.

M.A Agropecuária é a 
campeã do Campeonato 
Série C em Tangará
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O segundo lugar 
da competição
ficou para 
Guerreiro Cristo
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a equipe vencedora recebeu r$ 2.000 como premiação

As equipes recebe-
ram R$2.000, R$1.000 e 
R$500, respectivamente 
como premiação. De acor-
do com o organizador do 
campeonato, Claudinho 
Ramos, a competição ini-
ciou no mês de outubro, 
com a participação de 28 
equipes. O objetivo da 
disputa, que segundo ele, 
superou as expectativas, é 
incentivar a prática do es-
porte e proporcionar lazer 
e amizade entre os partici-
pantes.

O organizador agrade-
ce aos patrocinadores do 
campeonato: Anjos Borra-
charia, Lups Esportes, Sil-
va Gás, Secretaria Munici-

pal de Esportes, Queiroz 
Construção, Luana Lava 
Car, Alegra Odontologia e 
Diário da Serra.

CAMPEONATO DE 
PÊNALTI - No dia 10 de 
fevereiro será realizada a 
final do 1º Campeonato de 
Pênalti. O evento esporti-
vo foi dividido em dois fi-
nais de semana, iniciando 
no domingo, 20 de janei-
ro, com a participação de 
atletas de diversas loca-
lidades do Estado.  A fi-
nal foi marcada para esta 
data   devido a torneios 
que aconteceram no final 
de semana, e que inte-
grantes do campeonato 
faziam parte.


