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esportesFRASE
“Típico filme de super-herói...”

Neymar Jr., após anúncio que ficará 10 semanas fora por lesão

Guilherme Arana deve 
ficar no Sevilla, pelo me-
nos até a próxima janela 
de transferências. A de-
cisão foi tomada nesta 
quarta-feira, 30. Os espa-
nhóis não chegaram a um 
acordo com nenhum dos 
clubes que buscaram a 
contratação do lateral es-
querdo. No Brasil, a maior 
frustração ficou para o 
Corinthians, que tratava 
o negócio com otimismo e 
confiança no acerto.

Em dezembro de 2017, 
quando tirou Arana do 
próprio Corinthians, o Se-
villa pagou 10 milhões de 
euros (cerca de R$ 39 mi-
lhões na cotação daquele 
momento). 

Os dirigentes alvinegros, 

Sevilla decide ficar com 
Guilherme Arana
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nas tratativas atuais, a prin-
cípio, imaginavam repa-
triar o atleta de 21 anos por 
empréstimo. Em seguida, 
o Timão se viu obrigado a 
subir a oferta de 6 para 8 
milhões de euros (aproxi-
madamente R$ 34 milhões) 
para se manter na briga. 

Uma manobra financei-
ra em parceria com Fer-
nando Garcia, empresário 
do atleta e com trânsito li-
vre dentro do Corinthians, 
foi inserida na proposta 
corintiana. Mesmo assim, 
o Sevilla não se conven-
ceu, nem dos números 
finais nem do plano para 
execução do pagamento.

Em tese, o lateral es-
querdo permanecerá em 
Sevilla, opção nunca des-
cartada e sequer lamenta-
da pelo jogador, ao menos 
por mais seis meses.

Exames apontaram fratura no quinto metatarso do pé direito

Neymar não vai passar 
por cirurgia para se recu-
perar da lesão no quinto 
metatarso do pé direito. 
O anúncio foi feito nesta 
quarta-feira pelo PSG, que 
revelou também que o bra-
sileiro ficará mais dez se-
manas afastado com o tra-
tamento.

“Depois de uma análise 
detalhada dos especialistas, 
um consenso foi atingido 
para um tratamento conser-
vador da lesão de Neymar 
no quinto metatarso”, anun-
ciou o clube, em nota.

O problema tira, então, 
o astro dos dois confrontos 
das oitavas de final da Uefa 

Neymar deve voltar aos gramados 
em abril, anuncia PSG
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Champions League contra 
o Manchester United, em 
fevereiro e no início de mar-
ço, e também dos próximos 
amistosos da seleção brasi-
leira, já no fim de março.

Se Neymar cumprir a ex-
pectativa anunciada pelo 

clube francês, retornaria 
na primeira quinzena de 
abril, com possibilidade 
de ainda atuar na tempo-
rada europeia, na reta final 
do Campeonato Francês e 
eventualmente nas quartas 
de Champions.

Jéssica Suzan, a jovem 
atleta natural de Denise, 
hoje moradora de Cuiabá 
faz história no atletismo 
nacional. No último dia 
27, ela ficou em quarto 
lugar na categoria Fe-
minino Adulto da Copa 
Brasil de Cross Country 
no Parque Ecológico do 
Tietê, Zona Leste de São 
Paulo. 

Ao completar os 10 
quilômetros na quarta 
posição, Jéssica se qua-
lificou para representar 

Atleta de Denise fica em 4º 
na Copa Brasil de Cross Country

JÉSSICA SUZAN

Evento abriu 
o calendário 
nacional da 
CBAt de 2019

Click Denise

Jéssica Suzan

o Brasil no Campeonato 
Sul-Americano de Cross 
Country, no dia 23 de fe-
vereiro, em Guayaquil, 
no Equador.

“Foi a primeira vez que 
competi nessa categoria e 
estou satisfeita com esse 
resultado e continuarei 
melhorando e dando o 
meu melhor, de forma a 
fazer o meu melhor no 
Campeonato Sul-Ameri-
cano”, disse a atleta ma-
to-grossense.

Ela destaca que essa 
conquista é dividida com 
toda a equipe NR Run-
ner, treinadora Nadir 
Sabino e os apoiado-
res: Associação Master 
de Atletismo-AMAMS, 
Academia Iron Fitness, 
Farmácia de Manipula-
ção Bela Vida, Fisiomo-

ve, nutricionista Roney 
Damaceno.

Copa Brasil - Realizada 
desde 1987, a Copa Brasil 
de Cross Country comple-
tou a 33ª edição. Este ano, 
as disputas tiveram a par-
ticipação de mais de 250 
atletas de 57 clubes, que 
fizeram seis provas, no 
masculino e no feminino.

O evento, que abre o 
calendário nacional da 
Confederação Brasilei-
ra de Atletismo-CBAt de 
2019, é também seletivo 
para o Sul-Americano 
de Cross, em fevereiro, 
qualificando os quatro 
primeiros colocados na 
categoria adulta e Sub-
20 e os dois primeiros na 
categoria Sub-18, indivi-
dual, no masculino e no 
feminino.


