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Estadual 2021: Classificado 
como líder, Moto Club tem 
desfalques para a semifinal. 
Leia mais em oestadoma.com

A
inda sem treinador e já
classificado para a semi-
final do Campeonato
Maranhense, o Sampaio

Corrêa segue se movimentando no
CT José Carlos Macieira, aprimo-
rando a parte física e realizando tra-
balhos com bola, enquanto aguarda
o adversário para a próxima fase do
Estadual.

Enquanto a diretoria do Sam-
paio Corrêa não contrata o novo
treinador para a sequência da tem-
porada, os treinos estão sendo co-
mandados pelo auxiliar técnico
Marcelo Mendes, membro da co-
missão técnica permanente do
clube, que mantém o grupo em ati-
vidade com treinamentos básicos
de fundamentos e observações tá-
ticas. A equipe conta ainda com os
trabalhos de Arlindo Júnior, prepa-
rador físico e Júnior Ferreira, pre-
parador de goleiros.

Os novos reforços seguem se en-
trosando com os demais compa-
nheiros, com participação ativa du-
rante os treinos. O meia Rodrigo

Andrade e os atacantes Daniel Silva
e Ciel já estão regularizados e pron-
tos para defender a Bolívia Querida
na reta final do Campeonato Ma-
ranhense.

“Chego para fazer a minha parte,
se Deus Quiser, bem feita. Sei do ca-

rinho que a torcida tem por mim, e
o mesmo eu tenho por ela, assim
como pelo clube e por todos que
estão aqui. Então, vou me dedicar
ao máximo para termos um final
feliz, a começar pelas semifinais do
Campeonato Maranhense”, decla-
rou o meia Rodrigo Andrade, que
retorna para mais uma passagem

pela Bolívia Querida. 

Sem comandante 
Sem treinador desde a semana pas-
sada, quando demitiu o técnico Ra-
fael Guanaes, o Sampaio Corrê
segue à procura de um treinador.
Sobre a definição da escolha do trei-
nador, o presidente Sérgio Frota
apenas adiantou que está tratando
com alguns nomes, e deve anun-
ciar o novo comandante ainda
nesta semana.

Sérgio Frota está sendo criterioso
na escolha do novo treinador, por-
que, além da primeira divisão, a
Série B do Campeonato Brasileiro
também terá limite de trocas de téc-
nicos. As regras serão as mesmas
válidas para a elite: cada time só po-
derá ter dois técnicos no mesmo
torneio, e cada técnico não pode
comandar mais do que dois times.

Nova regra 
Assim como ocorreu na última
quarta-feira, com a Série A, a ini-
ciativa foi tomada pela CBF e apro-

vada em votação com os 20 clubes
que disputarão a segunda divisão
nessa temporada. As duas compe-
tições têm regulamentos isolados.
Ou seja, um mesmo treinador pode
comandar duas equipes da elite e
outras duas da Série B, por exem-
plo. 18 dos 20 clubes da Série B vo-
taram a favor da regra. Londrina e
Vila Nova foram contrários.

“Era um desejo da CBF há alguns
anos e ficamos satisfeitos que ela
seja implantada simultaneamente
nas duas principais divisões do Bra-
sileirão. Assim como na Série A, a
medida vai permitir a realização de
trabalhos mais estruturados por
parte dos treinadores e uma maior
estabilidade técnica e financeira
para os clubes”, disse o presidente
da CBF, Rogério Caboclo. 

Em resumo: cada clube só pode
demitir técnico uma vez. E cada
treinador só pode pedir demissão
uma vez. Quem pedir a segunda,
não pode mais treinar na mesma
competição. Isso vale apenas para
a Série A e Série B. �

Sampaio segue 
se aprimorando
Ainda em busca de um novo treinador, elenco da Bolívia Querida continua
em treinamentos no seu CT; atletas recém-chegados já treinam com o grupo

ELENCO 
do Sampaio se
prepara para

semi do Estadual 
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Maranhense fica
fora da Tóquio-21,
mas visa evolução
Frederico Castro competiu sem apoio na Seletiva
Olímpica e projeta dias melhores com patrocínios

Sampaio tem três
novos jogadores

no time 

Rodrigo, Ciel e
Daniel já estão

treinando  

O nadador maranhense Frederico
Veloso de Castro, de 31 anos, com-
petiu nos 100 metros nado borbo-
leta por uma vaga nas Olimpíadas
de Tóquio, no último dia 24, na Se-
letiva Olímpica de Natação reali-
zada no Parque Aquático Maria
Lenk, no Rio de Janeiro. O evento,
organizado pela Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquáticos
(CBDA), reduziu o público consi-
deravelmente em virtude da pan-
demia e classificou 18 nomes para
os Jogos Olímpicos, dentre os quais,
lamentavelmente não está o do na-
dador maranhense, apesar de toda
dedicação e esforço.

Frederico se lançou na seletiva
sem clube, sem treinador e equipe de
apoio, nem piscina adequada para
treinar e recém curado da Covid-19. 

O sonho olímpico, a paixão pela
natação, que faz parte de sua vida
desde tenra idade, motivaram o
atleta a brigar com “tubarões”. 

A dificuldade para garantir pa-
trocínio em tempo hábil também
afetou o rendimento, porém cora-
joso, desafiando tudo, todos e a si

mesmo, Fred Castro competiu com
muita dignidade, pelo Maranhão,
consagrando-se o mais valente da
Seletiva Olímpico de Natação. 

Dias melhores
Segundo o atleta, as expectativas
são as melhores, visto que agora
com o apoio do Grupo Mateus e da
Sedel,  através da Lei de Incentivo
ao Esporte, ele irá participar das
competições internacionais em
piscina semi-olímpica. 

“Foram em piscinas de 25 me-
tros que consegui meus resultados
mais expressivos. Vamos seguir em
frente. Os demais atletas que com-
petiram contam com uma exce-
lente estrutura e staff que otimizam
a alta performance deles, sim. Mas
todos dão o seu melhor diaria-
mente. Máximo respeito por todos.
Obrigado pela torcida, obrigado aos
parceiros. Temos muitas compe-
tições importantes ao longo do ano
e continuo me preparando, nem
sempre como eu gostaria, mas
sempre com compromisso e es-
forço”, declarou Frederico. �

Maranhense Frederico Castro disputou seletiva brasileira no Rio


