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SEM PÓDIO. Medalha de prata nos Jogos Rio-2016, Felipe Wu
estreou no Mundial de Tiro Esportivo com um sexto lugar na prova de
pistola 50m. Wu volta a competir hoje, na pistola de ar 10m.
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FIFA SORTEIA AS
CHAVES DO MUNDIAL

John Jensen
(D) tem a
missão de
dirigir uma
improvisada
seleção da
Dinamarca

NNO Real Madrid, atual campeão do mundo, enfrentará
nas semifinais do Mundial de
Clubes (de 12 a 22 de dezembro, nos Emirados Árabes) o
vencedor do confronto entre
o Guadalajara, do México, e
o campeão asiático, a definir,
após sorteio realizado ontem
pela Fifa. Do outro lado da
chave, o clube local Al-Ain enfrentará o neo-zelandês Wellington FC, campeão da Oceania, na fase preliminar. Quem
avançar terá pela frente o
campeão africano. O vencedor se juntará nas semifinais,
em 18 de dezembro, ao campeão da Copa Libertadores.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h50 (vivo)
Campeonato Brasileiro
Internacional x Flamengo
21h45 (vivo)
SPORTV
Redação Sportv
9h45 (vivo)
Seleção Sportv
13h45 (vivo)
Ta na Área
17h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Bahia x Sport
19h30 (vivo)
SPORTV 2
Sportv News - 17h (vivo)
ESPN BRASIL
Bate Bola Bom Dia
10h (vivo)
Bate Bola Debate
12h55 (vivo)
Futebol no Mundo
17h (vivo)
Bate Bola na Veia I
18h (vivo)
Bate Bola na Veia II
21h50 (vivo)
Linha de Passe
23h40 (vivo)

COLÔMBIA FICA
SEM TREINADOR
NNO argentino José Pekerman
não é mais técnico da seleção
da Colômbia. De acordo com
Ramón Jesurun, presidente
da Federação Colombiana
de Futebol (FCF), Pekerman
alegou motivos pessoais para
não seguir no cargo. O contrato do técnico venceu no dia 31
de agosto e a imprensa colombiana especula que sua saída
se deu por falta de um acordo
financeiro para que seu vínculo fosse prorrogado até a Copa
do Catar, em 2022.
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ALGO DE PODRE NA DINAMARCA...

P

or causa de um impasse envolvendo jogadores e a federação, por
causa de patrocínios individuais, a seleção da Dinamarca entrará
em campo hoje, no amistoso com a Eslováquia, apenas com jogadores das Terceira e Quarta divisões. O ápice do atrito se deu quando a
União Dinamarquesa de Futebol (DBU) cogitou chamar apenas atletas
de futsal, mas temeu ser sancionada pela Fifa. John Faxe Jensen, 53 anos,
que comanda o Fremad, da Segunda Divisão, foi chamado para substituir
provisoriamente Age Hareide. A DBU afirma, no entanto, que trabalha
para que a seleção tenha os principais jogadores no domingo, contra País
de Gales, pela primeira rodada da Liga das Nações.
BRASIL VENCE A
RÚSSIA DE VIRADA
NNEm partida que marcou a
volta da campeã olímpica Fernanda Garay, que não jogava
pela Seleção desde os Jogos do
Rio, em 2016, o Brasil derrotou
ontem a Rússia, de virada, por
3 sets a 1 (24/26, 25/21, 25/21 e
25/23), na estreia na Montreux
Volley Masters, na Suíça. O
time comandado por José Roberto Guimarães volta à quadra hoje, diante da Polônia, às
16h15 (horário de Brasília). O
torneio na Suíça é o último antes da disputa do Mundial do
Japão, a partir do dia 29.

Divulgação/ Montreux Volley Masters

Fernanda Garay voltou a atuar pelo Brasil após dois anos

ZEBRA ATROPELA
FEDERER NO US OPEN
NNO suíço Roger Federer, atual
número 2 do ranking da ATP
e cinco vezes campeão do torneio, foi eliminado nas oitavas
de final do US Open ao ser derrotado pelo australiano John
Millman, número 55 do mundo, por 3 sets a 1, por 6-3, 5-7,
6-7 (7/9), 6-7 (3/7) em 3h33min
de jogo. Depois de fechar o primeiro set com tranquilidade,
Federer abusou dos erros e foi
envolvido pelo adversário. Nas
quartas de final, Millman terá
pela frente outra pedreira, o
sérvio Novak Djokovic, número 6 do mundo, que superou
o português João Sousa com
muita facilidade por 3 sets a 0
(6-3, 6-4, 6-3).

