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Isaquias Queiroz, canoísta, é apresentando pelo Flamengo

ISAQUIAS NA GÁVEA
NNGanhador de três medalhas olímpicas na Rio-2016 e sete em

Mundiais, o canoísta Isaquias Queiroz, de 25 anos, foi apresentado oficialmente no Flamengo, na sede náutica, na Lagoa
Rodrigo de Freitas. Ele assinou contrato até a Olimpíada de
Tóquio-2020. A contratação faz parte do projeto ‘Flamengo
Náutico’, que também reúne o jovem canoísta Jacky Goodman e o medalhista na Paralimpíada Rio-2016, Caio Ribeiro.

GALO EMPATA NA
LIBERTADORES
NNO

Atlético-MG empatou em 2 a 2 com o Danubio, no Uruguai, no jogo
de ida da pré-Libertadores. A partida de volta
será na próxima terçafeira, às 19h15, em Belo
Horizonte. Hoje, o São
Paulo estreia na pré-Libertadores diante do
Talleres, às 21h30 (de
Brasília), na Argentina.

MULTA PESADA
PARA DEYVERSON
NNO Pa l m e i r a s m u l t o u
Deyverson em R$ 350 mil
devido à cusparada em
Richard, do Corinthians,
seguida de expulsão no
clássico de domingo. Desde que chegou ao clube, na
metade de 2017, Deyverson
já levou cinco cartões vermelhos, sendo dois em partidas contra o Corinthians.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h52 (vivo)
Copa do Brasil
Juazeirense-BA x Vasco
21h30 (vivo)
SPORTV
Copa do Brasil
Altos-PI x Santos
19h15 (vivo)
Copa Libertadores
Talleres-ARG x São Paulo
21h30 (vivo)
ESPN BRASIL
Copa do Rei
Barcelona x Real Madrid
18h (vivo)
ESPN
Campeonato Inglês
Everton x Manchester City
17h45 (vivo)
FOX SPORTS
Copa da França
Villefranche x PSG
15h30 (vivo)

AMEAÇAS VAZIAS
NNO presidente do Fluminense,
Pedro Abad (foto), pensou melhor e desistiu da ideia absurda
de abandonar o Campeonato
Estadual ordenando a Fernando Diniz que escalasse uma
equipe de garotos do sub-20.
Os erros de arbitragem são comuns a todas as competições
e nunca vi dirigente algum
ameaçar abandonar a disputa
do Campeonato Brasileiro, da
Copa Libertadores ou mesmo
da Sul-Americana ou da Copa
do Brasil. Esses rompantes só
acontecem nos estaduais. E o
curioso é que, quando erros se-

BRUNO HENRIQUE,
DESTAQUE NO FLA
NNEntre todas as contratações

feitas recentemente pela diretoria do Flamengo, a do atacante Bruno Henrique foi a
melhor. Mineiro de Belo Horizonte, pinta de garoto, mas
com tempo de estrada, ambidestro, inteligente, veloz, aos
28 anos o jogador que veio
do Santos caiu bem no Rubro-Negro e nas mãos do cara
certo. O técnico Abel Braga
concorda que ele joga muito
e que mostra disposição para
brigar por uma vaga entre os
titulares da equipe. Se Bruno
Henrique tiver juízo e entender a oportunidade que surgiu
diante de si, tem ótimas chances de conseguir ir longe.

melhantes acontecem a favor,
ninguém se manifesta. A última do Abad foi das arábias:
aliviando a ideia de tirar o
time, disse que vai sugerir ao
Diniz que não use Ganso no
Estadual. Será que em algum
momento ele achou mesmo
que Paulo Henrique Ganso,
que faz tempo não disputa
uma partida, chegou pronto
para entrar em campo sábado no Fla-Flu e arrebentar?
Calma Pedro Abad, não tente
desviar para os ombros de terceiros o peso do fardo que se
propôs a carregar.

PEDALADAS
NNO Fla-Flu de sábado no
Maracanã, pela semifinal
da Taça Guanabara, certamente terá casa cheia.
Todos os ingressos para o
clássico serão vendidos por
antecipação. Quem não
correr ficará fora do que
promete ser um jogão.

BOLA DENTRO
NNTão generosa quanto
ansiosa, a torcida do Fluminense está em festa permanente, que começou
no aeroporto saudando a
vinda de Ganso. Torço para
que seja recompensada.

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

NNA goleada de 5 a 1 do Ituano sobre o Santos deixou
marcas. Jorge Sampaoli é
daqueles técnicos que assumem nas vitórias, mas culpam os jogadores nas derrotas. O pior está por vir.
NNO Monaco dificulta a volta
de Jorge ao Flamengo.

BOLA fora
NNThiago Neves, do Cru-

zeiro, pisou feio na bola
fazendo piada com assunto sério para pilhar os
atleticanos. Palavras são
como balas: uma vez disparadas, não têm volta.

