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Diego tem lesão detectada e é 
cortado da Seleção Brasileira
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O meia Diego, do 
Flamengo, foi cortado 
da seleção brasileira. 
A CBF publicou nes-
ta terça-feira uma nota 
em seu site oficial in-
formando que o atleta, 
que passou por exames 
médicos ao chegar na 
Granja Comary, apre-
sentou uma pequena 
lesão muscular na coxa 
esquerda. Portanto, o 
jogador está fora das 
partidas contra Bolívia 
e Chile, dias 5 e 10, res-
pectivamente, pelas eli-
minatórias para a Copa 
do Mundo de 2018, na 
Rússia.

Diego chegou a Tere-
sópolis na manhã desta 
terça e ficou poucas ho-
ras na cidade. Ele foi um 
dos últimos convocados 
a se apresentar depois 
de defender o Flamen-
go na derrota por 1 a 0 

para a Ponte Preta, na 
noite de segunda, pelo 
Campeonato Brasileiro. 
A queixa inicial do meia 
era sobre dores muscu-
lares.

“Realizamos exame 
de imagem e confirma-
mos uma pequena lesão 
muscular que o impede 
de participar do período 
de convocação”, expli-
cou o médico da Sele-
ção, Rodrigo Lasmar.

A CBF informou tam-
bém que não convocará 
outro atleta para a vaga 
de Diego. Tite chamou 
inicialmente 24 jogado-
res e ficará agora com 
23 para os dois últimos 
jogos das eliminatórias. 
Com 37 pontos, a Sele-
ção garantiu de forma 
antecipada a primeira 
colocação e a classifica-
ção para o Mundial da 
Rússia.
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Meia se apresentou na terça e ficou poucas horas em Teresópolis
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Projeto ‘Crianças Primeiro’ deu início a aulas de judô e futebol 
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Casemiro será capitão 
contra a Bolívia e Chile

SELEÇÃO BRASILEIRA

O Lions Clube Tanga-
rá da Serra em parceria 
com a Prefeitura Munici-
pal, por meio da Secreta-
ria Municipal de Espor-
tes iniciou oficialmente 
no dia de ontem, 03, as 
aulas do projeto ‘Crian-
ças Primeiro’, desenvol-
vidas na própria sede da 
instituição.

A iniciativa busca ofe-
recer escolinhas de fute-
bol e judô para aproxi-
madamente 80 crianças 
com a faixa etária entre 
8 e 13 anos em dois ho-
rários para cada modali-
dade. Nesta terça, o nú-
mero de inscritos subiu 
com mais matrículas efe-

tuadas pelos voluntários 
do clube.

As aulas de judô são 
ministradas pelo instru-
tor Ronaldo das Graças 
Nascimento. Já o fute-
bol é desenvolvido sob 
a coordenação de  Inácio 
Cavalini, que trabalha na 
secretaria há um ano e 
meio e dá aulas em ou-
tros projetos. Para o pro-
fessor, a iniciativa é de 
suma importância para 
que crianças e adoles-
centes que residem nos 
bairros circunvizinhos 
ao Lions não fiquem 
ociosas e utilizem seu 
tempo aprendendo so-
bre convivência coleti-
va, disciplina e outras 
virtudes que o esporte 
proporciona.

“A intenção é sempre 
dar oportunidades para 
elas deixarem de estar 
nas ruas para pratica-
rem esportes. É muito 
importante. Todos de-
vem ter acesso ao espor-
te, ao lazer, a cultura. 
É uma iniciativa mui-
to boa para Tangará da 
Serra que hoje necessita 
muito pela quantidade 
de crianças carentes que 
temos na região de Tan-
gará”, afirmou.

“Quero parabenizar 
o Lions pelo projeto, 
principalmente as pes-
soas que estão engaja-
das, o município. Nossa 
parte estamos fazendo 
e o que nós esperamos 
agora é que a sociedade 
compreenda isso e que 

as crianças possam ter 
disponibilidade a essas 
aulas”, pontuou o secre-

tário de Esportes, Wellin-
gton Bezerra.

As primeiras turmas 

concluirão as oficinas 
esportivas em dezembro 
de 2018.
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Aulas vão até dezembro de 2018 para as primeiras turmas

Tite inovou mais uma 
vez. Depois de escolher 
Paulinho para ser o capi-
tão da Seleção Brasileira, 
o escolhido da vez foi 
outro volante, dessa vez 

Casemiro. O jogador usa-
rá a braçadeira nos dois 
últimos jogos das Elimi-
natórias, contra Bolívia e 
Chile. Na entrevista co-
letiva desta terça-feira, 
Casemiro falou sobre a 
emoção de ser o capitão 
da amarelinha.

“Para mim é um or-
gulho imenso ser capi-
tão da Seleção. Só estar 
aqui já é um orgulho. 
Ser capitão. Não tenho 
palavras. É uma respon-
sabilidade muito gran-
de”, afirmou o volante do 
Real Madrid.
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