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UBERLANDENSES E OS SEUS CAMPEONATOS 
Os principais campeonatos disputados por clubes de 

Uberlândia são a Superliga Feminina de Vôlei (CBV), com 
o Dentil/Praia Clube; o Uberlândia Esporte Clube, no Cam-
peonato Mineiro – Divisão Especial (FMF), e o Uberlândia 
Vôlei (CBV), na Superliga B. A exemplo de todos os even-
tos esportivos pelo Brasil e pelo mundo, foram encerrados 
como estavam e outros suspensos até definição da grave 
situação mundial com a Covid-19. 

A Superliga Feminina 2019/2020 não terá um campeão. 
A Confederação Brasileira de Voleibol se reuniu por video-
conferência com as oito equipes que se classificaram para 
os playoffs. Seis clubes e a comissão de atletas votaram 
pelo fim do campeonato e dois foram contrários. Neste 
caso, não há campeão e o resultado respeita a classifica-
ção final do momento. Assim, a temporada 2019/2020 ter-
mina desta forma: Dentil/Praia Clube (MG), Sesc RJ, Itam-
bé/Minas (MG), Sesi Vôlei Bauru (SP), Osasco Audax São 
Cristóvão Saúde (SP), São Paulo/Barueri (SP), Fluminense 
(RJ), Curitiba (PR), Pinheiros (SP), Flamengo (RJ), Vali-
nhos Vôlei (SP) e São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP).

A Federação Mineira de Futebol suspendeu o Campeo-
nato Mineiro por tempo indeterminado. A medida foi toma-
da tão logo a entidade não teve mais condições dar con-
tinuidade ao torneio. Se vai ter continuidade, só o tempo 
dirá. Caso a situação persista por longo tempo, a federação 
pode também encerrar o campeonato na posição em que 
se encontra, quando foi suspenso. A classificação atual é a 
seguinte: América com 21, Tombense com 20, Atlético com 
18, Caldense com 17, Cruzeiro com 14, Patrocinense com 
12, Uberlândia e URT com 11, Boa com 8, Coimbra com 7, 
Villa Nova com 4 e o Tupynambás com 3 pontos. São 11 
rodadas e já foram realizadas 9. Ao UEC restam portanto 
duas partidas: no Parque do Sabiá, contra o Villa Nova, e 
em Tombos, contra o Tombense. O Verdão começou muito 
mal no campeonato, trocou de técnico, fez algumas contra-
tações e o time cresceu acentuadamente na competição. 
Como fugiu do fantasma do rebaixamento, agora chega a 
pensar numa vaga para a Série D do Campeonato Brasi-
leiro. 

Na Superliga B Masculina, a Confederação Brasileira 
de Voleibol se reuniu com os clubes e optaram pelo fim 
da competição. Dos oito times que jogaram o campeona-
to, cinco foram a favor e três contra a decisão. Como a 
equipe uberlandense (Uberlândia Vôlei) terminou a pri-
meira fase do torneio na segunda colocação, conseguiu 
o acesso direto, juntamente com o Vedacit/Vôlei Garu-
lhos, para a Superliga Masculina da divisão especial.  

BASQUETE DA CBB SERÁ REPENSADO 
Não vai ser agora, como estava previsto, mas vai acon-

tecer. A Confederação Brasileira de Basquete deu o pri-
meiro passo para realizar um novo Campeonato Brasileiro, 
torneio que chega a sua segunda edição e que no pró-
ximo ano substitui a Liga Ouro. O Brasileirão tinha início 
previsto para fevereiro de 2020, mas a Covid-19 mudou 
tudo e impediu o começo do campeonato. A proposta é: “O 
Campeonato Brasileiro coloca mais clubes para jogar em 
todo o país, vai ser para agregar e para dar oportunidade 
e emprego para mais atletas no Brasil. Quanto mais bas-
quete tivermos, melhor. Teremos mais oportunidades para 
revelar jogadores para nossas seleções e de popularizar o 
esporte. Ampliar o número de equipes jogando no adulto 
era uma promessa de campanha e estamos cumprindo”, 
disse o presidente da CBB, Guy Peixoto. O que foi discu-
tido e acertado na sede da Confederação, no Riocentro, 
pode mudar quando for programar novamente a compe-
tição. Quinze clubes estiveram na conversa. Desses, 11 
ficaram confirmados, sendo quatro do Paraná, quatro de 
Santa Catarina, um de Minas Gerais, um de Goiás e um 
do Distrito Federal. Flamengo e Pinheiros participaram do 
Congresso Técnico e podem confirmar a participação na 
disputa, assim como o Liga Nordeste-BA e Osasco-SP. O 
Tatuí, de São Paulo, também demonstrou interesse, mas 
não participou do congresso. Com certeza, tudo será dis-
cutido novamente. Naquela oportunidade ficaram confir-
mados: Maringá-PR, Ponta Grossa-PR, São José dos Pi-
nhais-PR, Campo Mourão-PR, Blackstar-SC, Joinville-SC, 
Brusque-SC, Blumenau-SC, Praia Clube-MG, Anápolis-GO 
e Cerrado-DF. Esse número já significa um aumento no nú-
mero de participantes e de partidas. A primeira edição do 
Brasileirão, em 2019, teve oito equipes. O Praia Clube de 
Uberlândia foi um dos clubes que confirmou participação 
durante a reunião no Rio de Janeiro. Como a Covid-19 cer-
tamente deixará profundas marcas na economia mundial, 
o esporte brasileiro vai repensar seu calendário em todos 
os níveis e este campeonato também passará por uma re-
visão entre a entidade promotora e os clubes participantes.

RESENHA ESPORTIVA
BRASILEIRO ÍCARO MIGUEL 
sobe ao topo do ranking
 | PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA, UM ATLETA NACIONAL TORNA-SE O NÚMERO 1

 � AGÊNCIA BRASIL

O mineiro Ícaro Miguel, 
de 24 anos, é o mais 
novo líder do ranking 

mundial da Federação Inter-
nacional de Taekwondo (Word 
Taekwondo), na categoria até 
87Kg. A atualização de abril 
foi divulgada na quarta (1º) 
no site da entidade.  Ainda 
em clima de comemoração, o 
atleta descreveu a emoção ao 
se ver no topo do ranking, em 
uma postagem em rede social.

“Melhor do mundo! Hoje 
saiu a atualização do ranking 
mundial e estamos em pri-
meiro lugar! Eu sou o primei-
ro taekwondista brasileiro a 
chegar no topo! Tô muito feliz 

mas também surpreso, porque 
imaginei que chegaria daqui 
a um tempo”, disse o lutador.

Uma das principais pro-
messas do país na moda-
lidade, Ícaro Miguel já está 
garantido nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio e vem com um 
histórico recente recheado 
de conquistas importantes. 
Foi Vice-campeão Mundial e 
medalha de prata nos Jogos 
Pan-Americanos Peru e o 
bronze no Grand Prix de Sofia, 
um dos mais importantes do 
mundo.

Ainda nas redes sociais, o 
atleta completou: “Esse feito 
me traz muita confiança para 
os Jogos Olímpicos. Chegar 
lá como o melhor do mundo 
faz total diferença e me motiva 

ainda mais. Acredite em você. 
Aqui eu te provo que tudo é 
possível. O Brasil pode ter 
plenas condições de ter vários 
atletas melhores do mundo”, 
garante.

Ícaro alcançou a ponta com 
247.90 pontos, ultrapassando 
o russo Vladislav Larin (247.50 
pontos). Na categoria olímpica 
do brasileiro (até 80 kg), ele 
ocupa a quarta posição.

Além de Ícaro Miguel, os 
atletas Edival Pontes, o Neti-
nho, e Milena Titonelli também 
vão representar o Brasil na 
modalidade.

TAEKWONDO

ABELARDO MENTES JR/REDE DO ESPORTE


