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MIL. Ingressos foram vendidos
para o jogo de hoje à noite
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VOCÊ SABIA
Rubro-Negro
estuda medidas jurídicas,
caso o lateral-direito
Fagner entre
em campo
hoje pelo
Corinthians

Saúl festeja o gol que abriu a vitória da Espanha: 6 a 0 em casa

FÚRIA DETONA CROÁCIA
NNA Espanha goleou por 6 a 0 a Croácia, em Elche, pela segunda
rodada da Ligas das Nações da Europa. Kalinic (contra), Sergio Ramos, Saúl, Asensio, Rodrigo e Isco marcaram os gols da
pior derrota croata na história. Com seis pontos, os espanhóis
estão na liderança do Grupo 4. Já a Bélgica venceu por 3 a 1 a
Islândia, em Reykjavík, capital islandesa, gols de Lukaku (dois)
e Hazard. Os belgas ocupam a segunda colocação do Grupo 1,
com três pontos, atrás da líder Suíça pelo saldo de gols.

MARCELO: MULTA
POR FRAUDE
NNO

Barbieri
também fez
queixas em
relação ao
calendário:
prejuízo na
data-Fifa

MISSÃO LUCAS PAQUETÁ E CUÉLLAR
NNA missão para contar com Lucas
Paquetá e Cuéllar, lançada pelo Flamengo, começou na noite de segunda-feira, com a viagem do fisioterapeuta Fred Manhães para os Estados
Unidos. Com os equipamentos usados
nos atletas após os jogos na bagagem,
o profissional do clube fará o trabalho
de recuperação, o que normalmente
acontece no Ninho, no avião fretado
pelo Rubro-Negro, em parceria com o
Cruzeiro, que trará Dedé

Na manhã de hoje, a dupla desembarca no Rio. O esforço do clube, no
entanto, não é garantia de que os dois
serão titulares à noite. A decisão só
será tomada depois de ambos serem
avaliados no Centro de Excelência em
Performance do Ninho do Urubu, onde
o grupo está concentrado para o jogo.
Caso a comissão técnica decida
por deixá-los no banco, os volantes
Romulo e Willian Arão devem ser escalados entre os titulares.

lateral-esquerdo
Marcelo, do Real Madrid,
pagará 753 mil euros (R$
3,5 milhões) à Justiça Espanhola por fraude fiscal.
O valor resulta da soma
de multa de 196 mil euros (R$ 927 mil) com os
490 mil euros (R$ 2,3 milhões) que teria sonegado, na declaração do Imposto de Renda em 2013.

SEMIFINAIS
DA COPA RIO
NNAmericano e Audax Rio
se enfrentam hoje, às 15h,
no Ferreirão, em Campos,
no jogo de ida da semifinal
da Copa Rio. O outro duelo
será entre Friburguense e
Itaboraí, em Nova Friburgo,
também às 15h. O campeão
disputa a Copa do Brasil em
2019. O vice garante vaga na
Série D do Brasileiro.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h50 (vivo)
Copa do Brasil
Flamengo x Corinthians
21h45 (vivo)
SPORTV
Redação Sportv
9h45 (vivo)
12h45 (vivo)
Brasileiro Sub-20
Fluminense x Vasco
18h (vivo)
SPORTV 2
Mundial de Vôlei Masculino
Brasil x Egito
14h (vivo)
Copa do Brasil
Palmeiras x Cruzeiro
21h45 (vivo)
ESPN BRASIL
Brasileiro Sub-20
Corinthians x Palmeiras
18h30 (vivo)
Linha de Passe
23h40 (vivo)

