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Quarta-feira, 9 de Outubro de 2019

ITAQUERA TENDÊNCIA É QUE O TÉCNICO FABIO CARILLE TENHA UMA FORMAÇÃO INÉDITA EM CAMPO PARA A PARTIDA

BAIXA NO TIMÃO
Junior Urso de fora

ENGENHÃO

Em crise,
Botafogo
pega o Goiás
RIO. Vindo de quatro

BRASILEIRÃO. COM LESÃO NA COXA,
JOGADOR NÃO VAI ENFRENTAR O
ATHLETICO-PR NESTA QUINTA
leque de opções ao treinador
corintiano. Janderson, Boselli,
Ramiro, Matheus Jesus, Gabriel
Gazetapress
e Jadson, em tese, são os princi@jornalovale
pais concorrentes às vagas que
se abriram no time titular.
Então, por que facilitar para
Junior Urso ficará de fora de
mais uma partida pelo Co- Tiago Nunes? Por isso, Fábio
rinthians. Após ser desfalque Carille resolver fechar a parte
contra o Grêmio, sábado, o principal do treinamento dessa
volante teve lesão confirmada terça. Mas o clube liberou a atina coxa direita e não estará à vidade a torcedores e convidadisposição de Fábio
dos, algo costumeiro
Carille para o duelo
no CT Joaquim Gradiante do Athletico
va. E uma das pes-PR, nesta quinta, na
soas que teve acesso
PONTOS
Arena Corinthians.
ao treino acabou com
foram
O jogador realizou
o mistério de Carille
conquistados
exame de imagem
ao revelar a formapelo
nessa terça o diagção titular com uma
Corinthians
postagem no Twitter,
nóstico é de contraaté agora no
com direito a foto e
tura na coxa. Por
Brasileirão
tudo: Cássio, Fagner,
conta disso, ele não
Manoel, Gil e Danilo
apareceu em campo
no treino dessa manhã, no CT Avelar; Ralf e Gabriel; Vagner
Love, Mateus Vital e Clayson;
Joaquim Grava.
Além de Urso, Carille tam- Mauro Boselli.
Assim que a informação se esbém não poderá contar com
Pedrinho, convocado pela palhou, um assessor se dirigiu
Seleção Brasileira Sub-23, e ao local reservado. Pouco deSornoza, servindo à seleção pois, a postagem foi excluída do
equatoriana.
perfil na rede social, o que obOs desfalques abrem um viamente gerou pouco efeito.

derrotas seguidas, que
custou a demissão do
técnico Eduardo Barroca,
estacionado nos 27
pontos e perto da zona
de rebaixamento. Este é
o Botafogo que, em crise,
recebe o Goiás nesta quarta.

SÃO PAULO

MINEIRÃO

Cruzeiro tenta
diminuir
sufoco
MINAS. Em um confronto
direto na luta contra
o rebaixamento, o
Fluminense desafia o
Cruzeiro nesta quarta, às
21h30, no Mineirão, em
choque válido pela 24ª
rodada. A Raposa está em
antepenúltimo lugar.
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que não é a
EE“Sabemos
posição que queremos,

De molho. Júnior
Urso durante
treino no CT
Joaquim Grava

.

porém, sabemos que
dependemos dos nossos
próprios resultados e
confiamos no trabalho
que vem sendo
desempenhado”
Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

David
Jogador do Cruzeiro

BASQUETE SÃO JOSÉ COMEMORA VISIBILIDADE E DIRIGENTE RESSALTA IMPORTÂNCIA PARA BUSCAR PATROCINADORES

NBB vai ter 100% dos jogos
transmitidos na temporada
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A edição 2019/2020 do NBB
(Novo Basquete Brasil) terá
uma novidade: todos os jogos do campeonato serão
transmitidos com imagem
de alguma maneira. Seja pela
televisão aberta, fechada ou
pela internet. Bandeirantes,
na TV aberta, ESPN e Fox
Sports, na fechada, o canal
de streaming Dazn, além do
Facebook e do Twitter vão
acompanhar as partidas do
campeonato e ao vivo.
“Lembramos bem da primeira experiência há mais de 5
anos, com três transmissões
experimentais, e agora, poder produzir 100% dos jogos
para TV Aberta, TV Fechada e

Visibilidade. São
José terá todos os
jogos transmitidos
no NBB nesta
temporada

Arthur Marega Filho/São José Basketball

Streaming é algo que comprova
como os clubes do NBB estão
constantemente buscando a
evolução dentro e fora das quadras”, disse o narrador Guilherme Maia ao site da LNB (Liga
Nacional de Basquete).
O São José, que estreia na
próxima terça-feira, dia 15 de
outubro, fora de casa, contra o
Paulistano, em São Paulo, é um
dos integrantes do NBB. A estreia terá transmissão do Dazn.
E o diretor da equipe, Luís Inácio Messias, comemora a visibilidade da competição nacional.
“Todos os jogos vão ser transmitidos e isso ajuda muito todos
os clubes. É um passo enorme e
somos a única liga a fazer 100%
das transmissões”, comemora.
“Isso trás mais visibilidade e
retorno para os nossos patrocinadores. Além disso, ajuda
na busca por novos parceiros”,
ressalta o dirigente.
“Os jogos serão transmitidos
na TV aberta e fechada. Hoje
quase todo mundo tem acesso à TV fechada. E ainda tem
a opção da internet”, lembra.

.

REI PELÉ

Inter quer
retomar
vitórias
MACEIÓ. Após ter
empatado com o Cruzeiro
no último sábado, o
Internacional visita o CSA
nesta quarta, às 19h15,
para tentar reencontrar o
caminho das vitórias, mas
precisará lidar com uma
série de desfalques.

