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FEMININO ATACANTE DA SELEÇÃO BRASILEIRA É ESPERADA PARA O JOGO CONTRA A AUSTRÁLIA NA QUINTA-FEIRA

OLHA ELA AÍ!
Marta aparece durante
treino e pode ir a campo
COPA DO MUNDO. FORA DA ESTREIA POR LESÃO, MARTA VOLTOU A TREINAR
COM AS COMPANHEIRAS E DEVE SER REFORÇO PARA O TÉCNICO VADÃO
FRANÇA
Gazetapress
@jornalovale

A atacante Marta apareceu
entre as jogadoras que treinaram na manhã desta terça-feira em Montepellier,
na França, e deu indícios de
que pode estar apta a atuar
no próximo compromisso da Seleção feminina na
Copa do Mundo, nesta quinta-feira.
Ela foi a campo e treinou
normalmente com bola junto
do restante do grupo que foi
reserva ou entrou durante a
vitória contra a Jamaica, no
domingo. Enquanto isso, as
titulares realizaram treino regenerativo, como Formiga e
Andressa Alves.
Com essa participação no
treino, a camisa 10 provavelmente estará em condições
de atuar na próxima quintafeira, às 13h, diante da Austrália, que perdeu em sua estreia para a Itália. A situação
do grupo C é liderança do
Brasil, seguido de Itália, Austrália e Jamaica.
Na estreia, as meninas não
precisaram de Marta para
aplicar 3 a 0 nas jamaicanas
- cabia mais, mas a goleira
adversária foi decisiva. Cristiane chamou a responsabilidade e anotou os três tentos,
um deles de falta, e colocou
a Seleção como líder do grupo. Destaque também para
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São José faz
jogo-treino
contra o
sub-20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Classificado para a segunda
do Campeonato Paulista da
Quarta Divisão, com duas rodadas de antecedência, o São
José vive dias de mais tranquilidade e, nesta quarta-feira,
a partir das 9h30, faz um jogo-treino contra os jogadores
da equipe sub-20, no estádio
Martins Pereira. Assim, o técnico Francisco Oliveira terá a
oportunidade de fazer ajustes
no time e testar opções para
o jogo de sábado, quando a
Águia do Vale visita o Manthiqueira, no estádio Dario
Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, a às 15h.
O São José, com 19 pontos,
está em segundo lugar no grupo 5, quatro a menos do que
o líder Paulista, que tem praticamente o primeiro lugar a
assegurado.
Para tomar a ponta, a Águia
tem que vencer os dois jogos
restantes e torcer para que o
Paulista não vença os três jogos que tem pela frente..
O Manthiqueira, adversário
do São José no sábado, tem
9 pontos, está em quinto lugar na classificação geral e
precisa vencer todos os três
jogos restantes para ainda ter
chances de avançar à próxima fase.
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Recuperada. Marta durante treino
em Montpellier; craque vai jogar
Rener Pinheiro/MoWA Press
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PONTOS
foram conquistados
pela Seleção Brasileira
na Copa do Mundo
feminina

as atuações de Andressa Alves e Debinha.
Marta teve uma lesão na
coxa esquerda 15 dias antes
da Copa do Mundial e foi desfalque da estreia da Seleção,
no domingo. Desde então, ela
vem passando por fisioterapia
e, nesta terça-feira, apareceu
no gramado ao lado das companheiras.

RESULTADOS.

Nesta terça-feira, quatro jogos
foram realizados na Copa do
Mundo da França, com a estreia de oito equipes. No grupo E, Canadá 1x0 Camarões
e Nova Zelândia 0x1 Holanda.
No grupo F, Estados Unidos
13x0 Tailândia e Chile 0x2 Suécia.. Outros jogos serão realizados nesta quarta-feira.

.

Alendre/Divulgação São José

Teste. O zagueiro Kaique
(de colete) durante treino

DENÚNCIA ACUSADO DE ESTUPRO, JOGADOR VAI DEPOR QUINTA-FEIRA, COM FORTE ESQUEMA DE SEGURANÇA; ADVOGADO DE NAJILA DEIXOU O CASO

Neymar depõe em São Paulo
GAZETA PRESS
O atacante Neymar deve prestar depoimento nesta quinta. O
jogador é aguardado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher,
em Santo Amaro, Zona Sul de
São Paulo, para esclarecer e
dar sua versão sobre a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade.

Nesta terça-feira, André Gallo,
amigo de Neymar e responsável
por cuidar da hospedagem e das
passagens de Najila em Paris, e
uma testemunha do primeiro
encontro entre o ex-advogado
da modelo, José Edgard Bueno,
e representantes do pai do atleta foram ouvidos pela polícia.
Ambos os depoimentos foram
acompanhados por uma das
promotoras designadas pelo Mi-

nistério Público.
A 6ª Delegacia de Defesa da
Mulher deve montar um esquema especial para chegada
de Neymar. Curiosos terão que
ficar do lado de fora e a imprensa deve ocupar um espaço
delimitado. Maíra Fernandes,
advogada de Neymar, falou que
os esquemas de segurança do
depoimento ainda estão sendo
resolvidos e destacou que o jo-
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Polícia. Neymar em coletiva

gador comparecerá o mais breve possível.
O atleta do PSG já prestou
esclarecimentos na última
quinta-feira, na Delegacia de
Repressão de Crimes de Informática, na Zona Norte do
Rio de Janeiro, por conta do
vazamento de fotos íntimas
da modelo em publicação no
Instagram para se defender da
acusação de estupro, o que seria crime de internet.
Danilo Garcia de Andrade, terceiro advogado de Najila, deixou o caso na segunda-feira por
falta de provas concretas.
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