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Futuro de Nasr continua incerto
Sauber anuncia permanência de sueco e revela que nome do ocupante da segunda vaga será divulgado no “devido momento”
DARIO OLIVEIRA/CODIGO19/FOLHAPRESS

Para o brasileiro, de qualquer forma, só resta a possibilidade de andar num carro de
fim de grid no ano que vem.
Quase todos os cockpits já
têm dono, faltando apenas a
definição do segundo piloto
da Sauber e dos dois titulares
da Manor, equipe que mais
depende dos patrocínios que
os corredores carregam.
Dos pilotos que correrem a
temporada 2016, estão sem
carro o alemão Pascal Wehrlein, o indonésio Rio Haryanto (ambos da Manor) e Esteban Gutiérrez, mexicano
que perdeu sua vaga na Haas
para o dinamarquês Kevin
Magnussen.

DE HINWIL (SUÍÇA)

O futuro de Felipe Nasr na Fórmula 1 corre cada vez mais risco. Ontem, a Sauber, equipe
que ele defendeu nas duas últimas temporadas – suas primeiras na categoria – anunciou a
permanência do sueco Marcus
Ericsson para a temporada
2017. Sobre a segunda vaga,
disse que oocupante será anunciado no “devido momento”.
Na semana passada, o jornal
Folha de S. Paulo noticiou que
o Banco do Brasil decidiu não
renovar seu patrocínio à Sauber, de cerca de R$ 50 milhões
ao ano, que ajuda a garantir
um carro para que o piloto, seu
patrocinado, esteja na Fórmula 1 Sem o aporte estatal, as
chances do brasileiro se restringem ao seu poderio esportivo.
Essa parece não ser, entretanto, a maior preocupação da
Sauber. A equipe ganhou somente dois pontos no Mundial até agora, ambos com Felipe Nasr, o nono colocado no
GP do Brasil, no fim de semana retrasado. Ericsson não
pontuou até agora.
E, na briga contra a última
posição no Mundial de Construtores contra a Manor, esses
dois pontos de Felipe significam cerca de US$ 30 milhões
(cerca de R$ 101 milhões) em
prêmios. A temporada será fechada no domingo, com a disputa do GP de Abu Dabi.
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Sem o aporte do Banco do Brasil, chances do brasileiro Felipe Nasr de se manter na Fórmula 1 se restringem a sua capacidade nas pistas

O título de 2016 ficou para a
última prova. Nico Rosberg
e Lewis Hamilton farão uma
disputa direta pela conquista no GP de Abu Dabi. É a
chance para o alemão, que
lidera a tabela de classificação, faturar o seu primeiro
título na categoria, mas ele
faz questão de tirar o peso da
corrida decisiva. “É como
qualquer outra prova”.
Rosberg lidera a classificação com 367 pontos, contra
355 de Hamilton. Para garantir o título independentemente de outros resultados, o alemão tem de subir ao pódio.
(Estadão Conteúdo)

NIRLEY SENA

Escolinha enfrenta dificuldades
RÉGIS QUERINO
DA REDAÇÃO

Usuários do núcleo Parque Roberto Mário Santini do programa de jornada ampliada Escola Total, da Prefeitura de Santos, têm reclamado da falta de
materiais e equipamentos no
espaço público, onde são realizadas aulas de várias atividades esportivas, como surfe, futebol e vôlei de praia, tamboréu e skate para os alunos
da rede pública, monitorados
por 24 profissionais.
As reclamações fizeram
com que o vereador Professor
Kenny (PSDB) protocolasse
um requerimento, no último

dia 10, pedindo providências
da Prefeitura.
Segundo o documento, no
caso do surfe faltam parafina,
raspadeira e corda para as
pranchas. Em relação ao skate, alguns estão danificados e
seria necessária a compra de
mais dez equipamentos, cotoveleiras e joelheiras.
O vereador ainda cita, em
seu requerimento, a necessidade de aquisição de pelo menos
mais seis neoprenes long john
infantis e uma bomba para encher as bolas de futebol, além
do conserto de uma geladeira
usada por alunos e profissionais que trabalham no local.

Em visita ao núcleo, ontem
de manhã, a reportagem de A
Tribuna constatou que alguns
equipamentos, como pranchas de surfe e skate, estão
desgastados pelo uso. Alguns
skates também não estão sendo utilizados porque precisam
passar por reparos.
Cerca de 200 crianças e adolescentes do quinto ao nono
anos da rede municipal de ensino frequentam o polo diariamente, de segunda a sexta-feira, em dois períodos.
PREFEITURA RESPONDE

Em nota, a Prefeitura de Santos justificou que “a respeito

Esportistas doam leite para Acausa
NIRLEY SENA

RÉGIS QUERINO
DA REDAÇÃO

Os adeptos do tamboréu de
Santos e região fizeram bonito
fora das quadras de areia. Numa ação solidária, a Associação Nacional de Tamboréu
(ANT) arrecadou cerca de 200
latas e pacotes de leite em pó,
doados ontem ao Instituto
Luiz Alca - Acausa, Associação
Comunitária de Auxílio Santista ao Portador do HIV.
As doações foram recebidas
durante as inscrições do Torneio Aberto de Tamboréu de
Praia 2016, Troféu Rubens Sérgio, classificatório para o 49º
Torneio Popular de Tamboréu
de Praia A Tribuna/Terracom.
Além da taxa, o atleta tinha que
doar uma embalagem de leite.
“Foi um ato de solidariedade,
unir o esporte com a Acausa.
Uma vitória e até pouco diante
do tamanho da causa”, salientou o presidente da ANT, Paulo
Maurício do Carmo.
Satisfação para quem ajuda,
alegria de quem recebe. Zuleica Elisa Simões Pereira e Vagner Bartié, presidente e diretor
tesoureiro da Acausa, respectivamente, destacaram a importância de contar com a colaboração da comunidade.
“Com a crise, caiu o número

dos equipamentos de skate,
parafina, raspadeira e cordas
para as pranchas, está em andamento o processo para compra desses equipamentos. A
previsão é que cheguem até o
início de dezembro”.
Sobre a compra de uma geladeiranova,aadministraçãomunicipal informa que “foi iniciado o processo para adquirir
uma nova, com previsão de chegadaparao iníciodo anoletivo”.
Por fim, a respeito das roupas específicas para surfe, a
Prefeitura informa que “já levantou orçamentos e estuda
como adquirir esses materiais
para 2017”.

Pereira fica fora de
seletiva para o Mundial
DE SÃO PAULO

Entrega do material arrecadado foi realizada ontem pela manhã

de associados e sobrevivemos
de campanhas, como a Acausa
Wine e o Jantar Acausa, que
fazemos todos os anos, e de
doações importantes como essa”, disse Zuleica.
Segundo Bartié, o total de
leite em pó arrecadado pela Associação Nacional de Tamboréu é praticamente o que se
consome mensalmente. A
Acausa distribui 240 cestas básicas todos os meses.
FESTA DE NATAL

Com os eventos para arrecadar

dinheiro, a Acausa compra as
cestas básicas e promove festas às famílias assistidas. Este
ano foram realizadas a Festa
Junina e outra para celebrar o
Dia das Crianças. A próxima
será a de Natal, no dia 19 de
dezembro, no Sindaport.
Quem quiser colaborar
doando alimentos, brinquedos ou dinheiro é só entrar
em contato com a Acausa, na
Avenida Siqueira Campos
579, apartamento 10, em Santos. Ou ainda pelo telefone
3271-9684.

Cotoveleiras e joelheiras para os skatistas seriam insuficientes

Thiago Pereira está fora da primeira seletiva da natação brasileira para o Mundial de Esportes Aquáticos do ano que vem,
em Budapeste, na Hungria.
Não só ele, mas o Minas Tênis
Clube como um todo não se
inscreveu no Campeonato Brasileiro Sênior/Torneio Open,
que começa amanhã em Palhoça, em Santa Catarina.
A reportagem apurou que
Thiago não planejava participar da competição, uma vez
que está nos Estados Unidos.
Depois da Olimpíada, ele esteve no Troféu José Finkel, em
Santos, mas só para vencer os
100 metros medley.
O Minas, que ele defende,
não vai levar equipe para o torneio. Os mineiros não fizeram
planejamento para participar
da competição, que só há poucas semanas foi aceita como
seletiva para o Mundial.
Inicialmente, o clube havia
informado que nenhum de
seus atletas estaria na competição, mas a lista de inscritos
mostra sete atletas minastenistas, entre eles o olímpico Henrique Martins e a promessa

Cesar Cielo
Quem também fica fora é
Cesar Cielo, que tem contrato
com o Minas. Ele já havia
anunciado que não sabe se
continua na natação. O Open
começa às 9 horas de amanhã.
Como de costume, pela manhã
é disputado o Brasileiro Sênior.
Os oito melhores tempos, entre
adultos e atletas de base, podem
disputar o Open, à tarde.

Leitura
Rápida
Taekwondo

Paulista é bronze
em Mundial

Leandro Abner Souza,
de Cotia (SP), conquistou bronze no Mundial
Sub-20 de taekwondo,
em Burnaby, no Canadá.
Para chegar ao pódio, ele
venceu na categoria
+78kg Nakul Arya, da Índia, e depois bateu o casaque Yuldashbek Sultanmuratov. Ele só parou na
semifinal diante do alemão Aleksandar Keselj.

Judô
Carolina Bilich.
A ausência em peso do clube mineiro deve ser sentida
no Open, uma vez que, no ano
passado, o Minas só teve menos inscritos que Corinthians
e Pinheiros. Ficam fora da
competição olímpicos como
Ítalo Manzine, Daiene Dias,
Nicolas Oliveira, Kaio Márcio, Marcos Macêdo e Miguel
Valente, além de Felipe Lima, que ganhou duas dezenas de medalhas em etapas
de Copa do Mundo neste segundo semestre. (EC)

CBJ cria ranking
nacional

A Confederação Brasileira
de Judô (CBJ) anunciou a
criação de um ranking nacional de atletas, algo que
ainda não existe entre os
adultos. O melhor de cada
categoria ganha vaga na
seleção brasileira. Atualmente, a seleção é formada a partir de uma seletiva
com os melhores brasileiros no ranking mundial
mais os campeões de competições nacionais.

