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Premiação: Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Jorginho estão na final da Bola de Ouro

Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, estão entre os 30 finalistas da Bola de Ouro, prêmio concedido pela
revista francesa “France Football”. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (8), após a votação de 180 jornalistas internacionais. O troféu será entregue em
29 de novembro, em cerimônia no Théâtre du Chatelet, em Paris. Não houve premiação no ano passado devido à pandemia. O argentino Lionel Messi é o
maior ganhador da premiação (seis vezes), que está em sua 65ª edição. Até 1995, a Bola de Ouro era apenas para jogadores europeus, depois passou a
considerar atletas de outras nacionalidades que também atuavam na Europa. A partir de 2007, a revista abriu a eleição para qualquer atleta.
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‘LONGE DE CASA’

Divulgação Noroeste

Com complexo esportivo interditado, Noroeste
treina fora da sede; “vaquinha” desenvolvida
pelos torcedores para contribuir com obras
no estádio atinge cerca de R$ 6.800,00
O Estádio Alfredo
de Castilho e o centro
de treinamento do Esporte Clube Noroeste foram interditados provisoriamente nesta
sexta-feira (8). Apenas o setor
futebolístico está impossibilitado de uso, vetado pela Secretaria de Planejamento (Seplan),
a pedido do Ministério Público
(MP). A comissão técnica, comandada pelo técnico Luiz Carlos Martins, está treinando com
o grupo de jogadores no clube
de campo Banespinha, às margens da rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros (SP294), a Bauru-Marília.
A interdição ocorreu pelo
fato de o clube não preencher
os requisitos legais para o funcionamento, como a obtenção
do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB), a pedido do promotor de Justiça

Henrique Ribeiro Varonez, da
Promotoria de Habitação e Urbanismo. O Ginásio Cláudio
Amantini (Panela de Pressão)
não está incluído na interdição
por ter seu AVCB próprio.
AVCB
O JC apurou que o mesmo
documento exigido para funcionamento das dependências do
Noroeste não está em dia em diversos prédios públicos de Bauru, que seguem funcionando
normalmente, como a Câmara
Municipal, por exemplo, e 83
escolas ligadas à Secretaria Municipal de Educação, conforme
o JC noticiou recentemente.
A própria Seplan, responsável
pelo cumprimento de interdição do estádio do Noroeste,
está situada em um prédio que
não possui AVCB regular. Este
mesmo prédio da avenida Nuno

Treinos do
Noroeste
seguem, até
segunda-feira
(11), no clube
de campo
Banespinha
de Assis, em situação irregular
junto ao Corpo de Bombeiros,
é sede também da Secretaria de
Obras, da Secretaria de Agricultura e Defesa Civil. A sede
da Prefeitura, no Palácio das
Cerejeiras, também não possui
AVCB em dia, apurou o JC.
Nesta sexta-feira, a diretoria
do Noroeste optou por não se
pronunciar sobre o assunto. Já
o técnico Luiz Carlos Martins
reconheceu que o momento é
de dificuldade, mas que acredita que a gestão do clube vai resolver a situação o mais rápido

possível. “Eu, como técnico,
preciso pensar no time. Estamos
treinando normalmente, só que
fora da sede, lá no Banespinha.
Estamos focados na partida
desta terça-feira (12), na qual
vamos enfrentar o Rio Claro e
precisamos vencer para buscar
nossa classificação. Estou bastante confiante no grupo e este
problema extracampo não vai
atrapalhar”, disse o treinador.
VAQUINHA AVANÇA
Torcedores do Norusca,
em três dias, arrecadaram cer-

ca de R$ 6.800,00 por meio
de uma vaquinha nas redes
sociais para angariar fundos
e ajudar o clube a custear as
obras no estádio. Os interessados em contribuir podem
depositar no Banco Santander
(agência 0004, conta corrente
01049851-8. Pix 70869650815) e Caixa Econômica Federal (agência 1996, conta
poupança 10644-6 013. Não
possui pix). O comprovante de
depósito deve ser enviado para
o WhatsApp (14) 99877-9445
(José Roberto Pavanello).
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Atletismo de Barra Bonita
A equipe de atletismo da Associação Desportiva Barra Bonita conquistou 11 medalhas no
Campeonato Paulista de Atletismo sub-18, realizado em agosto, em Campinas, sendo campeã no
masculino e terceira no geral. Camille Cristina de Oliveira: prata no 400m com barreiras e bronze
no 400m rasos; Camily Santos: bronze no lançamento do dardo, 10ª no lançamento do disco e 4ª
revezamento 4x400m misto; Maria de Lima: 10ª no lançamento do martelo, 16ª no lançamento do
disco e 12ª no lançamento do dardo; Eduarda Costa: 14ª no lançamento do disco; Maria de Oliveira:
prata no salto triplo e 100m com barreiras, 4ª salto em altura e 4ª nos 4x400m misto; Vitor Lazarin:
ouro no decatlo e prata no salto em altura; Emerson de Souza; ouro no lançamento do dardo e disco
e 8° no arremesso do peso; Rian de Souza: bronze 400m rasos, prata 400m com barreiras, 5° no
salto em altura e 4° no revezamento 4x400m misto; Luiz Lopes: bronze nos 110m com barreiras
e 17° nos 100m, 17° no salto em distância e 4° revezamento 4x400m misto.

eSports em Santa
Cruz do Rio Pardo
O Campeonato Municipal de eSports
de Santa Cruz do Rio Pardo, com o jogo
Fifa 21, no console Playstation 4, se
encerrou no sábado (2). A final se deu
após quase dois meses de disputas
entre 32 participantes. A final da Série
Prata foi disputada por irmãos. Gustavo
Pinto e Emerson Pinto se enfrentaram e quem levou na melhor de três foi Gustavo, que
garantiu assim a vaga para disputar a grande final, Série Ouro. Por fim, Gustavo jogou
a decisão com Rafael Achoa e também foi campeão na melhor de cinco, ganhando
três das partidas. Gustavo foi o grande campeão; Rafael levou a segunda colocação e
Emerson ficou em terceiro lugar. O jogador Jefferson foi o quarto colocado. Os quatro
primeiros colocados receberam troféus, medalhas e certificados.

Basquete de Pederneiras
O atleta pederneirense Rafael Rissato foi
contemplado com uma bolsa para treinar
gratuitamente no Projeto “Criarte Suzete
Basquete”, da técnica Suzeta Gobbi, em Bauru. O
atleta tem 15 anos e começou a jogar basquete
em projeto da Prefeitura com a professora
Sabrina Barros no ano de 2019. “Esse é o
trabalho que precisamos desenvolver desde
cedo com as crianças, de desenvolvimento e
incentivo. Precisamos ter como foco principal o
trabalho com a base, porque eles são o futuro
do nosso esporte. Aproveito para agradecer toda
a equipe do projeto e a atleta Suzete Gobbi pela
oportunidade” comenta o secretário municipal de
esportes, lazer e juventude, Cesar Frezza.
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