
Delmar e Negão contra Jé e Marcinho disputam o primeiro lugar

Guto e Igor contra Marcelo e Isac duelam pelo terceiro lugar

Campeões da Canastra 
serão conhecidos hoje
Na disputa pelo primeiro lugar estão as duplas Delmar e Negão 
e Jé e Marcinho. Pelo bronze, duelam Guto e Igor e Marcelo e Isac
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CHEGOU A HORA

O que as duplas precisam para agarrar o troféu

E SPORTE 15ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018

A sexta-feira é de final pelo 
15º Campeonato de Canastra 
do Bar e Lancheria Braun. Na 
noite de hoje, enfrentam-se Jé 
e Marcinho e Delmar e Negão, 
na busca do troféu de cam-
peão, e Guto e Igor e Marcelo 
e Isac, pelo terceiro lugar. A 
dupla campeã leva para casa 
R$ 1,6 mil, além de troféus. 
A vice fica com R$ 800, mais 
troféus; a terceira colocada 
com R$ 400 e troféus; e a 
quarta com R$ 200 e troféus. 
As premiações em dinheiro, 
segundo a organização, serão 
pagas em cheque, com a fina-
lidade de evitar assaltos. E os 
troféus serão entregues pelo 
vice-prefeito, Alcindo Iser.

RESULTADOS DA IDA
Na última sexta-feira, dia 

15, foram realizados os jogos 
de ida da final e da disputa 
pelo terceiro lugar da com-
petição. Nesta última fase, as 
duplas se enfrentam em jogos 
de melhor de 10 partidas, com 
ida e volta. A primeira dupla 
que ganhar seis partidas 
leva o prêmio. Jogando pela 
grande final, Jé e Marcinho 
começaram vencendo as duas 
primeiras partidas. Delmar e 
Negão se recuperaram, mas 

não evitaram a derrota pelo 
placar mínimo: 3 a 2 para Jé 
e Marcinho. Pela disputa do 
terceiro lugar, o resultado 

não foi tão equilibrado. Guto 
e Igor dominaram do início 
ao fim e venceram os cinco 
jogos disputados.

A finalíssima será na 
noite de hoje. Jé e Marci-
nho estão com vantagem 
na busca pelo ouro. Como 
venceram o jogo de ida por 
3 a 2, precisam ganhar três 
das cinco partidas do jogo 
de volta para se sagrarem 
campeões. Vitórias por 3 
a 2, 3 a 1 ou 3 a 0 também 
servem.

Delmar e Negão, como 
perderam o primeiro jogo, 
precisam vencer quatro das 
cinco partidas desta sexta 
para erguerem o troféu. 
Vitórias por 4 a 0 ou 4 a 1 
também servem. Caso eles 
devolvam o placar do jogo 
de ida, vencendo por 3 a 2, a 

final será decidida na partida 
de desempate (até três mil 
pontos). Caso conquistem o 
campeonato, Delmar e Ne-
gão será a primeira dupla a 
vencer três edições da com-
petição. Alguns jogadores já 
venceram três edições, mas 
não com o mesmo parceiro.

NA BUSCA PELO BRONZE
Guto e Igor, como vence-

ram o primeiro jogo da dispu-
ta de terceiro lugar por 5 a 0, 
precisam apenas ganhar uma 
das cinco partidas de hoje 
para ficarem com o prêmio. 
Vitória por 1 a 0, empate em 
1 a 1 ou até derrotas por 2 a 1, 
3 a 1 ou 4 a 1 servem aos dois.

Já Marcelo e Isac, após fa-

zerem a melhor campanha 
da primeira fase, têm uma 
missão um quanto árdua: 
reverter a derrota por 5 a 
0. A única chance da dupla 
estreante é vencer o jogo de 
volta pelos mesmos 5 a 0 e 
levar a decisão ao jogo de 
desempate. Caso consigam, 
eles serão os primeiros a 
reverterem um 5 a 0 em 
todas as edições da com-
petição. Até hoje, segundo 
os organizadores, o maior 
placar já revertido foi uma 
derrota por 4 a 1, feito con-
seguido uma vez por Éder 
e Evandro, no ano de 2016, 
e duas vezes por Patinho e 
Cearense, em 2017.

ENTRE uma pro-
va e outra, Fernan-
do Alonso disputa 
as 24 Horas de Le 
Mans e vence com a 
Toyota. O asturiano 
não vinha ganhan-
do nada na F-Um. 
Na McLaren, só re-
clamava e ironizava 
o motor Honda. Com a motorização Renault, faz apenas 
corridas regulares. Agora que venceu em Le Mans, estão 
fazendo muito merchandising em cima dele, como se fosse 
o principal responsável pelo triunfo da Toyota. Esqueceram 
os experientes Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, que 
levaram o carro à vitória. Dom Fernando é bom sim, mas 
está fazendo tudo para ficar na mídia. O rei do “mimimi”. 
Continua o mesmo.

UM início de temporada que prometia muito, mas uma 
combinação de erros e azares serviu para enfraquecer as 
atuações da equipe Haas. O time não marcou os pontos 
que eram projetados para o ritmo do carro. Uma mudança 
deve vir para tirar o time do sétimo lugar no campeonato de 
construtores. No Canadá, o team Haas introduziu a segunda 
fase de uma atualização que acredita que poderá melhorar 
seus resultados com o desempenho aerodinâmico, eis que 
os carros tiveram problemas de vibração, com peças se 
soltando nas corridas. Para o GP da França deverá ter nova 
asa dianteira e inclusive o halo.

AINDA repercute aquele fiasco da bandeira quadricula-
da no GP do Canadá.  Charlie Whiting, diretor de provas da 
F-Um, sugeriu que um sistema automatizado de bandeira 
quadriculada possa ser introduzido no futuro. Projeta-se 
um placar eletrônico na linha de chegada que agitaria uma 
bandeira quadriculada. Ao mesmo tempo em que os pilotos 
que cruzassem a linha, veriam uma bandeirinha sinalizando 
no painel do carro e uma informação tipo “game over”. En-
tretanto, o próprio Charlie resiste à ideia, porque não quer 
passar por cima da tradição. A bandeira quadriculada tem 
que ser real e não eletrônica ou virtual.

VISTA com desconfiança desde que voltou à F-Um, a 
Honda fecha com a Red Bull um acordo para fornecimento 
dos motores a partir de 2019. A mudança foi anunciada esta 
semana e coloca o fim de uma parceria de 12 anos entre Red 
Bull e Renault, que rendeu 57 vitórias e 4 mundiais duplos, 
de pilotos e construtores entre 2010 e 2013. O chefão Ch-
ristian Horner afirma que o acordo com a Honda sinaliza o 
começo de uma nova fase para os esforços da Aston Martin e 
Red Bull Racing. Competir não só por vitórias, mas também 
por aquilo que é sempre a maior meta, os títulos, disse. 

NÃO se fala em outra coisa da Williams que não seja a 
crise interna. No Canadá o time chegou à conclusão de que 
tem os mesmos problemas de Melbourne, lá no início da 
temporada. Está perdido em relação aos motivos de não 
ter evoluído o projeto. As novas peças chegam da fábrica, 
mas acabam não sendo usadas por não darem resultados 
concretos. Cabeças já rolaram e Claire Williams deixou claro 
que é só o começo. Até Paddy Lowe está na mira. Resiste 
porque papai Stroll está bancando os seus salários. Há sus-
peitas de que existe um “cumpadrio” na equipe: técnicos 
protegidos por alguns sócios.

NO meio dessa enxurrada de futebol inundando a teli-
nha, o “circo” se instala na França. O GP gaulês retorna ao 
calendário da F-Um este ano, depois de uma década au-
sente, sendo o último realizado no circuito de Magny-Cours 
em 2008, cujo vencedor foi Felipe Massa. O retorno será no 
traçado de Paul Ricard, que sediou corridas entre 1971 e 
1990. Vai ser um tira-teima entre Sebastian Vettel e Lewis 
Hamilton. O inglês vinha liderando, mas fazendo provas 
acomodadas, até que o alemão o passou na liderança por 
um ponto. Vai deixar por isso mesmo? 


