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esportesFRASE
“Eu não quero 
machucar ninguém”

Nick Diaz rejeita desafio de Anderson Silva

Depois de confirmar a 
contratação, o Corinthians 
voltou atrás no negócio 
com o zagueiro Lucão, ex-
São Paulo. Por motivos mé-
dicos e também financei-
ros, o jogador do São Paulo 
não vestirá mais a camisa 
alvinegra. 

Pesou contra o acerto o 
fato de Lucão ainda não es-
tar totalmente recuperado 
de uma artroscopia no joe-
lho esquerdo. Ele também 
ainda tem contrato com o 
São Paulo até julho de 2019.

Apesar da desistência, 
o Corinthians ainda pode 
voltar a negociar com Lu-
cão, aprovado pela comis-
são técnica de Fábio Caril-
le. Caso Léo Santos deixe o 
clube na janela de transfe-

Corinthians desiste de Lucão, 
mas pode voltar a negociar
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rências do meio do ano, ele 
seria opção – já recuperado 
e livre do vínculo com o ri-
val.

O acerto inicial entre 
Corinthians e São Paulo 
previa que a equipe tricolor 
manteria 40% dos direitos 
econômicos do atleta, vi-
sando lucrar em uma even-
tual futura venda.

O Corinthians, por sua 
vez, assinaria contrato de 
dois anos com o zagueiro de 
22 anos, assumido 60% de 
seus direitos econômicos.

No clube do Morumbi, 
Lucão era visto como uma 
das grandes promessas das 
categorias de base. No pro-
fissional desde 2013, po-
rém, ele não correspondeu 
às expectativas. Depois de 
diversas falhas, o zagueiro 
foi emprestado ao Estoril 
em 2017.

Equipe Campeã

Tangará da Serra sediou 
recentemente o 1º Campe-
onato de Pênalti, uma dis-
puta de bola parada que 
contou com a presença de 
30 equipes (entre atletas 
disputando individual-
mente, em dupla ou em 
trios). 

As disputas foram di-
vididas em dois finais de 
semana, sendo as finais 
realizadas no último do-
mingo, dia 10 de feverei-
ro, com 18 equipes – todas 
elas em busca de R$ 5 mil 
em premiação.

“Foram grandes dispu-
tas”, garante o organiza-
dor, Claudinho Rosseno, 

Equipe RSH Campo Novo é campeã 
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que tem grande experiên-
cia em eventos esportivos, 
porém, pela primeira vez 
realizando um Campeona-
to de Pênaltis. “Uma gran-
de novidade em minhas 
organizações”.

E depois de dois finais 

de semana de confrater-
nização e disputa esporti-
va, a equipe R.SH Campo 
Novo do Parecis, com os 
atletas Jhonatan, Vitinho e 
Willian, se sagrou campeã 
e levou para casa o prêmio 
principal de R$ 3mil. 

O UFC em Curitiba ain-
da nem está confirmado, 
mas começa a se dese-
nhar como um dos maio-
res cards da história do 
evento no Brasil. Isso por-
que praticamente todos 
os lutadores consagrados 
do país já manifestaram 
interesse em lutar na ca-
pital paranaense – e até 
Conor McGregor entrou 

Anderson Silva, José 
Aldo e Amanda Nunes 
no UFC Curitiba
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A expectativa é 
de que se confirme 
o card para o 
dia 11 de maio 
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amanda Nunes quer a luta principal do evento

na onda. A expectativa é 
de que Dana White confir-
me o card para o dia 11 de 
maio.

Vários grandes nomes 
do MMA brasileiro já 
manifestaram interes-
se e prometeram pedir a 
Dana White uma chance 
de lutar em casa. É o caso 
de Anderson Silva, por 
exemplo. Neste final de 
semana, o brasileiro de 
43 anos pediu a chance 
de finalmente conseguir 
lutar em casa. Desta vez, 
ele desafiou Nick Diaz. 
E empolgou até o irlan-
dês Conor McGregor, 
que disse que enfrentaria 
Nate Diaz no mesmo card 

de Curitiba.
Antes disso, porém, 

outros grandes nomes já 
haviam pedido a chance. 
É o caso, por exemplo, 
de José Aldo, que preten-
de fazer as duas últimas 
lutas de seu contrato em 
solo brasileiro. 

Já Amanda Nunes quer 
a luta principal do evento 
- ela está de olho em uma 
luta com Holly Holm. 

Maurício Shogun, que 
também é curitibano, é 
mais um nome cogitado.

Se Dana White aceitar 
todos os pedidos, seria 
um card para absoluta-
mente ninguém botar de-
feito.


