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firula

VÔLEI. Seleção feminina perdeu por 3 sets a 2
para a Itália (19/25, 25/18, 22/25, 25/17 e 15/12)
na semifinal do Torneio de Montreaux (Suíça)

■ site: www.odia.com.br

FÚRIA BATE INGLATERRA

FINAL DO RETURNO:
AUDAX X SAMPAIO

Espanha estreou com o pé direito na Liga
das Nações, competição que envolve todos
os países da Europa, divididos em quatro
divisões. Mostrando um futebol envolvente, venceu por 2 a 1 a Inglaterra, em Wembley. Rashford
abriu o placar para os donos da casa, mas Saúl
e o brasileiro naturalizado Rodrigo garantiram
a virada na estreia do técnico Luis Enrique em
jogos oficiais pela Fúria. Nos acréscimos, a Inglaterra teve um gol anulado pelo árbitro, que
em um primeiro momento validou o lance, mas
mudou de ideia ao assinalar falta no goleiro De
Gea. Na próxima terça-feira, a Espanha encara a
vice-campeã mundial Croácia pela segunda rodada. Já os ingleses enfrentam a Suíça em amistoso.

■ Audax e Sampaio Corrêa
vão decidir no próximo sábado o título da Taça Corcovado, o equivalente ao returno
da Segunda Divisão do Campeonato Carioca. Em Moça
Bonita, o Audax venceu por 2
a 0 o Americano, com gols de
Gilcimar e Wesley Bolinha e
garantiu a classificação. Em
Saquarema, o Sampaio Corrêa fez valer a vantagem do
empate e segurou o empate
em 0 a 0 com o Bonsucesso.
Independentemente de
quem conquistar a returno, os dois times já estão
na semifinal geral, ao lado
de Americano (vencedor do
turno) e América. Os dois
finalistas da Segundona garantem acesso à fase seletiva
do Campeonato Carioca da
Série A de 2019.
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HOJE NA TV
GLOBO
Campeonato Brasileiro
Fluminense x Botafogo
16h (vivo)

Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol, vibra com o gol da vitória

Recém-contratado, Erik é a esperança de gols da torcida do Botafogo

BENEVENUTO TEM CHANCE NA ZAGA
■ Com Carli suspenso, Yago seria o substituto natural. Entretanto, o zagueiro emprestado
pelo Corinthians não se recuperou de lesão na coxa direita
e também está fora do clássico
de hoje. Com isso, Marcelo Benevenuto será o titular da zaga
ao lado de Igor Rabello.
Marcelo Benevenuto não
atua desde junho, no empate
em 3 a 3 com o Bahia. Ele foi

titular no início da temporada,
com Felipe Conceição e também tinha chances com Alberto
Valentim, mas perdeu espaço
neste segundo semestre.
Outro desfalque de Zé Ricardo é Jean. Em seu lugar jogará
Matheus Fernandes. O treinador
também seguirá sem poder contar com Renatinho e Marcos Vinicius, que devem ter condições
na próxima semana.

ARQUIVO

ATLETA É BANIDO
APÓS ABUSO
■ Bicampeão olímpico e
penta mundial no taekwondo, o americano Steven López foi banido do
esporte após acusações de
abuso sexual. A vítima, Nina
Zampetti, tinha 14 anos à
época do abuso. “Fico feliz
em finalmente ser ouvida e
levada a sério. Finalmente
acabou”, disse Nina ao jornal americano USA Today.
O caso de López ainda não
foi levado à Justiça, mas ele
corre o risco de ser condenado a 30 anos de prisão.

SPORTV
Campeonato Brasileiro
Paraná x Santos
16h (vivo)
SPORTV 2
Mundial masculino de vôlei
Itália x Japão
14h (vivo)
ESPN
NFL - Futebol Americano
Houston Texans x New England
Patriots
14h (vivo)
Tênis - US Open
Final masculina
17h (vivo)
NFL - Futebol Americano
Chicago Bears x Green Bay Packers
21h15 (vivo)

López: risco de prisão

ESPN BRASIL
Futebol no Mundo
17h30 (vivo)

