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COMO A GALERA GOSTA

Pelé se recupera após passar por uma cirurgia para retirar um cálculo

PELÉ PASSA POR CIRURGIA
NNPelé, 78 anos, foi submetido ontem a uma cirurgia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a retirada de um
cálculo renal que estava alojado no ureter. De acordo com
o boletim médico, o Rei do Futebol se recupera bem e está
em um quarto particular. A expectativa é de que ele possa
receber alta em breve. Por causa do problema de saúde, Pelé
cancelou sua ida à Universidade de Harvard, nos EUA, onde
receberia uma homenagem.

BARÇA TROPEÇA
NO LANTERNA
NNSem seus principais jo-

gadores, poupados para
o jogo contra o Manchester United pela Liga dos
Campeões, o Barcelona ficou no 0 a 0 com o
Huesca, pelo Campeonato Espanhol. Apesar do
tropeço, os catalães lideram com 74 pontos, nove
à frente do Atlético de Madrid, que fez 2 a 0 no Celta.

LUCAS BRILHA
NO TOTTENHAM
NNCom três gols do brasileiro
Lucas, o Tottenham venceu
por 4 a 0 o Huddersfield no
Campeonato Inglês e assumiu o 3º lugar com 67 pontos, 15 atrás do líder Liverpool, que hoje pega o Chelsea. Outros jogos: Fulham 2 x
0 Everton, Southampton 3 x
1 Wolverhampton, Manchester United 2 x 1 West Ham.

HOJE NA TV
SPORTV
Campeonato Paulista
São Paulo x Corinthians
16h (vivo)
SPORTV 2
Superliga masculina de
Vôlei - Final da Série B
Botafogo x Blumenau
18h55 (vivo)
SPORTV 3
Sul-Americano Sub-17
Equador x Argentina
18h10 (vivo)
Chile x Paraguai
20h30 (vivo)
Peru x Uruguai
23h (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Inglês
Crystal Palace x Manchester City
9h55 (vivo)
Liverpool x Chelsea
12h15 (vivo)
Campeonato Espanhol
Valencia x Levante
15h35 (vivo)

NNOs Estaduais chegam ao fim
com clássicos que movimentam milhões de torcedores
pelo Brasil. Vasco x Flamengo no Rio, São Paulo x Corinthians em São Paulo, Atlético
Mineiro x Cruzeiro em Minas Gerais e Gre-Nal no Rio
Grande do Sul vão polarizar
atenções e deverão reunir um
público fantástico diante da
televisão. Esses números, que
devem superar 50 milhões de
expectadores, provam que o
povão gosta dos estaduais e
sugerem a necessidade de um
carinho maior por parte tanto

IRRITAÇÃO COM A
TURMA DA CONMEBOL
NNNo

dia em que o Abel Braga acerta a mão e o Flamengo
aplica uma sonora goleada no
San José, da Bolívia, por 6 a
1, que praticamente garantiu
a classificação do Flamengo
para as oitavas da Libertadores, a maioria da galera ficou
privada de assistir ao jogo. Depois de ter autorizado a liberação para o canal Fox Sports, a
Conmebol recuou e manteve
os direitos exclusivos da partida para a exibição apenas em
mídia alternativa, reduzindo
a um micropúblico o acesso às
imagens do jogo. Internet no
Brasil ainda é a mesma com a
qual Fred Flinstone e Barney
jogavam Copas Fora.

dos organizadores quanto
dos clubes. Aqui no Rio, por
decisão do Vasco, mandante no primeiro jogo, o clássico será no Estádio Nilton
Santos, em Belo Horizonte
o Atlético abre mão do Mineirão e pensa na segunda
partida no Independência,
provas de que o público alvo
passou a ser o que fica em
casa, de olho na telinha. Há
mais de 40 anos, o ex-presidente da Federação Eduardo
Vianna, profetizou que no
futuro os estádios seriam cenográficos. Acertou.

PEDALADAS
NNTécnico Levir Culpi foi
demitido pela quarta vez
no Atlético Mineiro após
o vexame na Libertadores.
Zé Ricardo não suportou à
eliminação do Botafogo na
Copa do Brasil e foi demitido. Vale lembrar que a temporada está só começando

BOLA DENTRO
NNDepois de três meses longe dos gramados, recuperando-se de fratura no pé,
Neymar volta aos treinos
empolgado e acha que poderá voltar ao time do PSG
em breve. Tite de olho.

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

e que vem aí o Brasileirão,
um verdadeiro cemitério
de treinadores.
NNPolícia Militar está preocupada com as mudanças
nos caminhos de chegada
das torcidas de Vasco e Flamengo no Engenhão. Esperar e ver no que vai dar.
BOLA fora
NNAndrés Sánchez avisan-

do que Corinthians não jogará com o São Paulo se
jogarem pedras no ônibus.
Claro que os marginais vão
pagar para ver. Mais trabalho para a polícia.

