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COPA DO BRASIL. Jogando no estádio do Boavista, em Bacaxá, o Americano foi eliminado da competição ao perder para o Londrina por 2 a 1. Os gols do time paranaense
foram marcados por Marcelo e Anderson Oliveira. Flamel, de pênalti, descontou

n site: www.odia.com.br
Bruno Haddad / Cruzeiro

CATAR DISPARA EM
RANKING DA FIFA
NNA ascensão do Catar, que
será sede da Copa do Mundo de 2022, foi a principal
novidade da primeira edição
do ranking da Fifa em 2019.
Campeã da Copa da Ásia pela
primeira vez, ao derrotar o
Japão na decisão do título,
a equipe subiu 38 posições e
agora está no 55º lugar. Não
houve alterações entre os 20
primeiros colocados. A liderança é da seleção da Bélgica,
seguida por França e Brasil.
Completam o grupo dos dez
primeiros colocados, pela
ordem: Croácia, Inglaterra,
Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte - 12h52 (vivo)
SPORTV
É Gol
12h (vivo)
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Campeonato Paulista
Red Bull Brasil x Ituano
18h45 (vivo)
São Bento x Ferroviária
21h (vivo)
SPORTV 2
Superliga Feminina de Vôlei
Osasco x Barueri
21h (vivo)
ESPN BRASIL
Bate-Bola Debate
12h30 (vivo)
ESPN Agora
15h30 (vivo)
Campeonato Português
Moreirense x Porto
18h30 (vivo)
ESPN
NBA
Philadelphia x Denver
22h (vivo)
New Orleans x Minnesota
00h30 (vivo)

COLÔMBIA SOB
NOVO COMANDO
NNO português Carlos Queiroz
é o novo técnico da Colômbia.
Ele tem no currículo passagens
pela seleção de Portugal e pelo
Real Madrid. Queiroz, que comandava o Irã desde 2011, optou por assumir a nova função:
“Estou aqui com muita humildade e vou tentar fazer o melhor para cuidar bem da herança deixada na seleção colombiana, o prestígio e a reputação no
mundo todo”. Queiroz disputou
três Copas: 2010, com Portugal,
e 2014 e 2018, com o Irã.

CONE
Atacante
admitiu ter jogado muito mal no
Mundial de 2014:
‘Eu fui o cone
da Copa’

Jean-Francois Monier / AFP

FRED: ‘FALTOU HUMILDADE NOS 7 A 1’

T

itular da seleção brasileira na Copa de 2014, Fred acha que faltou humildade no histórico vexame dos 7 a 1 para a Alemanha. Em entrevista
ao ‘SporTV’, ele disse que o time não soube interpretar a situação do
jogo. “Faltou um pouquinho de humildade para a gente, inclusive dentro do
jogo. Lembro que estava 1 a 0 e todo mundo ‘vamos virar’, 2 a 0 e ‘vamos para
cima’. E eu falei: ‘Gente, vamos fechar a casinha’”. Segundo ele, a campanha
e o título na Copa das Confederações, em 2013, iludiram o grupo. “A gente
estava com a mesma esperança, de que engrenasse. Não engrenou. Quase
fomos eliminados contra o Chile”. O atacante do Cruzeiro admitiu ter jogado
muito mal no Mundial. “Eu fui o cone da Copa. A única, além da minha família, que me abraçou, foi a torcida do Fluminense. Não tem como apagar”.
COUTINHO ESTÁ NA
MIRA DO CHELSEA
NNEm baixa no Barcelona, o
meia Philippe Coutinho deve
ser alvo de investida do Chelsea na próxima janela de transferência. O jornal inglês ‘The
Independent’ publicou que o
clube já se mobiliza para contratá-lo. O objetivo seria encontrar um substituto para o
belga Eden Hazard, que deverá
ir para o Real Madrid no meio
do ano. Coutinho que brilhou
no Liverpool, foi a maior contratação da história do Barcelona (130 milhões de euros), mas
não atravessa boa fase.
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O meia Philippe Coutinho pode ser alternativa à saída de Hazard

CORPO DE SALA
É IDENTIFICADO
NNO corpo retirado do avião que
caiu no Canal da Mancha é do
argentino Emiliano Sala (foto),
de acordo com informação de
autoridades britânicas. O jogador estava desaparecido desde o dia 21 de janeiro, quando
o avião em que viajava para o
País de Gales caiu no Canal da
Mancha. O piloto David Ibbotson ainda não foi encontrado.
Sala, que havia se destacado
com a camisa do Nantes, fora
contratado pelo Cardiff por 15
milhões de libras (o equivalente a R$ 74,3 milhões), no negócio mais caro da história do
clube. O jogador voltava da cidade francesa quando o avião
em que estava desapareceu.

