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Sampaio Basquete anuncia 10
atletas para a LBF 2016/2017

Time manteve quatro jogadoras da temporada passada e trouxe seis novas, com destaque para duas americanas;
aposentada, a maranhense Iziane Masques está fora;competição ainda não tem mês definido para seu início
De Jesus

D

epois de um ano de muitas
vitórias e da conquista do
título da Liga de Basquete
Feminino (LBF Caixa
2015/2016), logo em sua estreia na
modalidade, o Sampaio Corrêa Basquete está com seu grupo de jogadoras praticamente fechado para temporada 2016/2017, quando buscará o
bicampeonato. A diretoria do Tricolor
de Aço anunciou, entre renovações de
contrato e novas contratadas, 10 jogadoras que estão acertadas com o time e toda a comissão técnica comandada pela cubana Lisdeivi Pompa. As negociações estão sendo feitas
pelo diretor Eurico Pacífico.
Do grupo de atletas da temporada
passada restaram quatro. A maranhense Letícia Xavier - a mais nova do
grupo -, Palmira, Nádia e Karina Jacob, que foram convocadas para a Rio
2016. Estas jogadoras foram peças importantes na campanha vitoriosa do
campeonato nacional.
A diretoria do Sampaio, mais recentemente, anunciou com muito entusiasmo a contratação de sua segunda estrangeira para a temporada,
a ala-armadora americana Jasmine

ELENCO
Jasmine James, Patrícia
Ribeiro, Luana, Letícia
Rodrigues, Letícia Xavier,
Tainá, Palmira, Nádia,
Jennifer Lacy e Karina Jacob.
Técnica – Lisdeivi Pompa

Iziane Marques decidiu encerrar a carreira

James, que teve boa passagem na
equipe de São José dos Campos.
O clube já havia anunciado as atletas Patrícia Ribeiro, Luana, Letícia Rodrigues, Tainá e a também americana Jennifer Lacy. A diretoria não informou quando as jogadoras estarão
em São Luís para treinamento.
A próxima edição da LBF ainda

Letícia Xavier continua no time na temporada

não tem calendário nem participantes definidos. A previsão é de que o início da competição se dê apenas no fim
de novembro.
Aposentada
Todos os desportistas devem estar perguntando pela maranhense Iziane
Castro Marques, estranhando sua au-

Handebol adulto será
atração em Imperatriz
A Federação Maranhense tenta interiorizar o handebol levando a próxima
etapa para Imperatriz; Moto e Audax ganharam a etapa de São Luís
Divulgação

O time de handebol feminino do Moto Club conquistou o título da Etapa São Luís do Maranhense

No próximo fim de semana, de 21
a 23, a Federação Maranhense de
Handebol realizará a final do primeiro turno do Campeonato Maranhense com a participação das
quatro regionais (Cocais, Central,

Divulgação

Biaman Prado

Metropolitana e Tocantina). Os jogos serão disputados no ginásio da
escola Arteceb, em Imperatriz.
A fase Regional Metropolitana
do Campeonato Estadual de Handebol, primeiro turno, realizada

em São Luís, no ginásio do Ipem,
terminou com a vitória dos times
tidos desde o início como grandes
favoritos. O Moto Club, no feminino, e o Audax, no torneio masculino.

Jasmine James será uma das novidades

sência no time do Sampaio Corrêa
Basquete, logo ela que foi a cestinha,
capitã e a mais importante de todas
as atletas da equipe na conquista do
título da LBF 2015/2016.
A ausência se dá por uma decisão
da própria jogadora, que decidiu dar
adeus ao basquete como atleta profissional, encerrando sua carreira de

A terceira colocação ficou para
o Esparta HC no feminino que bateu o Batom HC por 23 x 14. No torneio masculino a medalha de
bronze ficou com o Barbosa de Godóis que venceu, em jogo equilibrado o AESF/PM por 28 x 26.
Campeões
No torneio feminino, o Moto Club,
reforçado pela ex-atleta da Seleção
Brasileira Sílvia Helena, conquistou o título em final empolgante,
nervosa e decidida no último lance com gol de Sílvia Helena, derrotou o Audax 32 x 31 (20 x 17)
Na decisão do torneio masculino o Audax foi absoluto em quadra
e, mesmo tendo muito trabalho,
derrotou o São Luís HC com uma
diferença de seis pontos para soltar
o grito de campeão. O placar apontou a vitória do Audax, time formado na sua maioria por universitários da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), por 32 x 26.
Premiação
Com recorde de inscrições, 39
equipes da capital, a competição
finalizou com a cerimônia de premiação das três categorias. O Colégio Barbosa de Godóis foi a equipe que mais faturou títulos: infantil (feminino e masculino) e no infanto feminino. A AESF/PM venceu o torneio infanto masculino. 

muitas vitórias, conquistas, títulos e
intrigas marcantes dentro de quadra.
Todas pela Seleção Brasileira.
A primeira com uma jogadora australiana que a ofendeu, mas que logo
recebeu o que merecia, ao contrário
de jogadores de futebol que ficam apenas reclamando e acusando.
A segunda, com o técnico Pauli-

nho, quando se recusou a voltar à quadra pois restava apenas segundos para o tempo terminar em uma partida
oficial do Brasil.
E a terceira, nas Olimpíadas de
2012 em Londres, quando foi desligada da Seleção por decisão da diretora
Hortência, que condenou a atitude de
Iziane, de ter dormido com o namorado no hotel no qual a seleção estava concentrada em Paris.
Para valorizar sua aposentadoria,
o bom seria as boas recordações da
carreira desta atleta que encantou os
fãs com um basquete de técnica, determinação e muita garra. Iziane será
lembrada pelo que fez de bonito e positivo pelo basquete maranhense e
brasileiro. 

Bolt fará a última
corrida na Jamaica
Aposentadoria definitiva será depois do Mundial
em Londres; ele levou três medalhas no Rio 2016
Divulgação

Dono de nove medalhas de ouro
olímpicas, três de cada uma das últimas três edições do Jogos, Usain
Bolt está mesmo muito perto da
aposentadoria. Na sexta-feira, ele
participou de um programa matinal
na televisão jamaicana e, entre uma
brincadeira e outra, avisou que fará,
em junho, sua última prova em seu
país natal.
"Eu definitivamente vou me aposentar depois do Mundial de Atletismo em Londres, que vai ser o meu
último. O Racers Grand Prix vai ser
minha última prova diante do povo
da Jamaica, a última vez que vou correr na Jamaica", contou.
O Racers é uma competição
anual no Estádio Nacional de Kingston, capital jamaicana, disputada
sempre em junho, em um dia só.
Reúne majoritariamente atletas da
Jamaica, mas também de outros
países da América Central e dos Estados Unidos. Bolt, que é da equipe
da Racers, correu lá este ano e venceu os 100m com 9s88.

Bolt se despedirá na Jamaica

O recordista mundial dos 100m
e dos 200m não precisa participar
do Campeonato Jamaicano do ano
que vem porque já está automaticamente classificado para o Mundial do ano que vem, onde vai defender seus títulos. A competição
no estádio olímpico de Londres vai
de 5 a 13 de agosto. 

