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Vagas em disputa na Liga Europa

n A fase de grupos da Liga Europa começa a ser defini-

da, hoje, com Sevilla, Sporting e Fenerbahçe necessitando empatar para se garantirem nos mata-matas. Para o
Sevilla, basta o empate com o Standard em Liège. Sporting e Fenerbahçe precisam de um ponto para avançar,
desde que Vorskla e Trnava não ganhem seus jogos.

esportes

Editor: Hiltor Mombach | Editores assistentes: Carlos Corrêa e Amauri Knevitz Jr. | E-mails: esportes@correiodopovo.com.br e futebol@correiodopovo.com.br

LIBERTADORES

‘Venham jogar’, provoca o River Plate
Boca Juniors agrega
novas provas e exige
desqualificação do
rival, sem necessidade
do jogo de volta

S

uspensa no campo, a final da Libertadores segue sendo disputada nos
microfones. Ontem, o presidente do River Plate, Rodolfo
D'Onofrio, desafiou o mandatário do Boca Juniors, insistindo
que Daniel Angelici desista de
pedir os pontos do jogo de volta.
“Deixe de apresentar papéis
e venha jogar”, disparou D'Ono-

frio, em entrevista coletiva. “Não
invente mais nada. Não continue
gerando páginas de advogados
que de nada servem. O que aqui
serve é mostrar uma atitude ao
mundo. É preciso ter valores na
vida. Basta de vergonha e de papelão, o mundo está olhando.
Chegaremos a um acordo o
mais rápido possível”, afirmou.
A Conmebol marcou a partida para o dia 8 ou 9 de dezembro, em uma sede fora da Argentina a ser indicada. Além desta
indefinição, a situação ainda depende de uma decisão da Unidade Disciplinar da Conmebol em
Assunção. O Boca apresentou
novas provas exigindo a desqualificação do River pelos inciden-

tes de violência ao redor do Monumental de Núñez no último sábado, que provocaram o cancelamento do jogo de volta.
“Nós estamos apegados ao Direito. O Tribunal deve tomar o
tempo que precisar para constatar todas as provas apresentadas pelo Boca e dar uma punição, para que os violentos saibam que não podem mais estar
no futebol”, afirmou Daniel Angelici. O clube se baseia no artigo 18 do Regulamento Disciplinar de Competições da Conmebol, que prevê, entre as punições mais severas para casos de
violência, dedução de pontos, determinação de resultados e até
desqualificação de competições.
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‘Basta de vergonha e de papelão, o mundo está olhando’, reclama D’Onofrio

SUL-AMERICANA

Atlético-PR vai
decidir o título
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 071/2018
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Armada
nas dependências da CEITEC, em Porto Alegre/RS, que compreenderá toda mão de
obra, equipamentos e EPIs necessários à execução dos serviços. UASG 245209.
Total de itens licitados 4 – Grupo único.
ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 29/11/2018 às 9h00 horas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11/12/2018, às 9h00 horas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br
Gabriel Guedes
Pregoeiro

O Atlético Paranaense confirmou a vantagem de ter ganho em
Curitiba, na ida, por 2 a 0, e derrotou o Fluminense pelo mesmo escore, ontem à noite, no Maracanã, garantindo presença na decisão da
Copa Sul-Americana. Os gols do
Furacão foram de Nikão, no primeiro minuto de jogo, e de Bruno
Guimarães aos 9 da fase final.
O segundo finalista da será conhecido na noite de hoje, em duelo
colombiano marcado para as
22h45min (de Brasília), no estádio
Metropolitano Barranquilla, entre
os colombianos Junior e Santa Fe.
Após vencer o jogo de ida por 2 a 0,
o Junior pode até perder por um
gol de diferença ou empatar que assim mesmo estará na decisão.
AUTOMOBILISMO

Sette Câmara
troca de equipe
O brasileiro Sérgio Sette Câmara vai trocar de equipe na Fórmula 2. Em 2019, o piloto de 20 anos
defenderá a francesa DAMS, deixando a inglesa Carlin, com a
qual terminou em sexto lugar no
campeonato deste ano. A DAMS é
uma das principais equipes da F2, maior categoria de acesso à
Fórmula 1. Soma três títulos na
competição, quando era chamada
de GP2. Neste ano, foi a terceira
colocada, atrás da campeã Carlin
e da ART Grand Prix.
Sette Câmara terá como parceiro o canadense Nicholas Latifi, de
23 anos. O brasileiro vai substituir
o tailandês Alexander Albon, que
correrá pela Toro Rosso na F-1.

