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SORTEIO/LOTERIAS

QUINA/5483
01-02-54-57-79

Acumulado: R$ 3.600.000,00

MEGA SENA/2341
04-09-31-32-42-46

1 ganhador: R$ 25.099.868,34

LOTOFÁCIL/2149
01-02-04-08-09
10-12-13-14-15
16-17-18-20-23

2 ganhadores: R$ 1.679.845,72

SUPER SETE /51
1   2   3   4    7   8   9
5   4   1   3    4   2   8
Acumulado: R$ 950.000,00

FOTO RENAN MUNIZ

Tabela: Grippi 
comenta 

mudanças de 
horários

Poços de Caldas, MG - O téc-
nico Marcus Paulo Grippi segue 

preparando a Caldense para o 
Campeonato Mineiro. O time teve 

os horários de alguns de seus 
jogos mudados. Partidas que 

seriam no domingo pela manhã 
agora serão sábado à noite. Se-
gundo Grippi foi uma mudança 
pedida pelos atletas. “Jogos de 

amanhã incomodam alguns, prin-
cipalmente devido a alimentação, 

por isto tomamos esta decisão”, 
disse Grippi. A Caldense estreia 
no Campeonato Mineiro dia 27 

deste mês contra o Tombense em 
jogo que acontece no Ronaldão. 

Renan Muniz
A.A.Caldense

Poços de Caldas, MG - A 
jogadora de vôlei revelada 
pela Caldense, Larissa 
Gabriela Firmino Pereira, 
agora irá defender o Sada 
Cruzeiro Vôlei, uma das 
equipes mais tradicionais 
e vitoriosas da modalida-
de no Brasil. A atleta já 
iniciou os treinos no time 
de Belo Horizonte.

Larissa atua como 
oposta e nasceu em 2004.  
Começou a praticar vôlei 
na Caldense e permane-
ceu até 2017. Devido ao 
seu talento, sempre dis-
putou campeonatos na 
categoria acima de sua 
idade. Desde 2018 vinha 
atuando pelo time Avax, 
da cidade de Estrela, no 
Rio Grande do Sul, quan-

Larissa, atleta revelada pela Caldense, se apresenta 
em BH para defender o Sada Cruzeiro Vôlei

do se destacou nos Jogos 
Escolares e chamou a 
atenção da CBV, onde foi 
selecionada junto a outras 
39 atletas.

No final de 2019, foi 
convocada pela Confede-
ração Brasileira de Vo-
leibol para o laboratório 
de confecção de talentos, 
realizado em janeiro de 
2020 em Saquarema-RJ. 
Agora se apresentou no 
novo clube e está pronta 
para mais um desafio.

“Fico muito feliz com 
essa oportunidade. Vai 
ser um grande desafio, 
mas irei me dedicar ao 
máximo para conquis-
tar grandes feitos com o 
Sada. Agradeço a todos 
da Caldense pelo apoio 
de sempre, um clube que 
defendi por vários anos 
e tenho muito carinho” – 
disse a jogadora.

FOTO DIVULGAÇÃO 

LARISSA 
durante 
apresentação 
no novo 
clube

Grêmio e Santos empatam em 
Porto Alegre em jogo com 3 pênaltis

Agência Brasil - O Grê-
mio empatou com o San-
tos em 3 a 3 na tarde desta 
quarta-feira (3) na Arena 
em Porto Alegre. Com o 
resultado da partida vá-
lida pela 34ª rodada da 
Série A do Campeonato 
Brasileiro, o Tricolor gaú-
cho chegou aos 53 pontos, 
ficando na sétima posição. 
Os gaúchos não vencem 
desde o dia 6 de janeiro, 
quando fizeram 2 a 1 no 
Bahia, em Porto Alegre. 
A sequência negativa já 
tem sete jogos. Em toda 
campanha, o Grêmio al-
cançou a marca de 17 
empates. Número que é 
um recorde na história 
do campeonato. Já o Pei-
xe quebrou uma série de 
três derrotas seguidas no 
Brasileiro. Atualmente, 
o time do técnico Cuca 
ocupa o oitavo lugar, com 
46 pontos.

Os gols foram marca-
dos pelo centroavante 
santista Kaio Jorge, aos 
sete minutos da etapa 
inicial. O jovem atacan-
te do Peixe aproveitou a 
boa jogada do zagueiro 
Luan Peres, que veio com 
a bola dominada desde o 
campo de defesa, ganhou 

do gremista Rodrigues 
e tocou para o artilheiro 
abrir o placar. Mesmo em 
desvantagem no placar, 
o Grêmio seguiu melhor 
no jogo. Até que, aos 32, 
o atacante Pepê foi derru-
bado em lance disputado 
com o lateral-direito Pará 
e o goleiro John. O árbitro 
Wilton Pereira Sampaio 
confirmou a infração, que 
foi cobrada pelo veterano 
Diego Souza. O gremista 
marcou o 27º gol dele na 
temporada e empatou o 
jogo.

Na abertura da etapa fi-
nal, o Grêmio partiu para 
cima e pulou na frente an-
tes do primeiro minuto de 
jogo. Em belíssima jogada 
com vários toques de pri-
meira, o meia Jean Pyerre 
concluiu deslocando o 
goleiro John para fazer o 
segundo do Tricolor. Logo 
depois, aos sete, o time do 
técnico Renato Gaúcho faz 
outra bela jogada coletiva. 
O passe final para Pepê foi 
do volante Lucas Silva. O 
atacante livre na área não 
perdeu a chance e bateu 

firme para fazer mais um.
Aos 18, os santistas até 

que tentaram uma reação. 
Depois do cruzamento, o 
volante Sandry cabeceou 
e a bola tocou no braço 
direito do meia Matheus 
Henrique dentro da área. 
Wilton Pereira Sampaio 
confirmou a penalidade 
e o atacante Arthur Go-
mes deslocou o goleiro 
Vanderlei para diminuir 
o placar, em Porto Alegre.

Quando a partida se 
encaminhava para uma 
vitória do Grêmio, foi 
marcado mais um pênal-
ti para o Santos. Aos 49 
minutos, a bola bateu no 
braço do atacante Luiz 
Fernando dentro da área 
e o árbitro Wilton Pereira 
Sampaio, com auxílio do 
VAR, confirmou a pena-
lidade. Aos 50, o lateral-
-direito Madson, ex-atleta 
do Grêmio, bateu bem e 
empatou o jogo.

O próximo compromis-
so do Santos será no sá-
bado (6) contra o Atlético 
Goianiense, em Goiânia. 
Já o Grêmio volta a jogar 
na segunda-feira (8) con-
tra o Botafogo no Estádio 
Nilton Santos, no Rio de 
Janeiro.

PEIXE busca igualdade em 3 a 3 com gol 
aos 50 minutos da etapa final
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