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Salah comemora seu gol na vitória sobre o Chelsea por 2 a 0

BRIGA BOA NO INGLÊS
NNO Liverpool venceu por 2 a 0 o Chelsea, com gols de Mané
e Salah, e manteve a liderança do Campeonato Inglês ao fim
da 34ª rodada, com dois pontos a mais do que o segundo
colocado Manchester City, que derrotou por 3 a 1 o Crystal
Palace, gols de Sterling (dois) e Gabriel Jesus, e ainda tem
um jogo a menos. No encerramento da rodada, o Watford
recebe o Arsenal, às 16h (de Brasília).

QUADRO DE PELÉ
É SATISFATÓRIO
NNUm

dia depois de ser
submetido a uma cirurgia para a retirada de
um cálculo renal, Pelé,
78 anos, passa bem. “O
paciente encontra-se
clinicamente bem. Apresenta evolução satisfatória no pós-operatório”,
informa o boletim médico do Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.

HAMILTON VENCE
O GP DA CHINA
NNO inglês Lewis Hamilton,

da Mercedes, venceu o GP da
China, o milésimo da história da F-1, e lidera o Mundial
de Pilotos com 68 pontos,
seis à frente do finlandês
Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes, que fechou a prova em segundo. O
alemão Sebastian Vettel, da
Ferrari, completou o pódio.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h50 (vivo)
SPORTV
Campeonato Paulista
Final do Interior
RB Brasil x Ponte Preta
19h (vivo)
Bem, amigos!
22h (vivo)
SPORTV 2
NBA
Philadelphia x Brooklyn
20h55 (vivo)
Golden State x LA Clippers
23h55 (vivo)
ESPN BRASIL
Futebol no Mundo
15h30 (vivo)
Campeonato Inglês
Watford x Arsenal
15h50 (vivo)
Futebol na veia
17h50 (vivo)
Sportscenter
21h (vivo)

Luan (E), do São Paulo, disputa a jogada com Ramiro, do Corinthians: clássico não saiu do zero no Morumbi

Briga mancha final do
Campeonato Paulista
Conflito entre são-paulinos e corintianos deixa 14 torcedores
feridos, dentre eles quatro baleados e dois esfaqueados
>>São Paulo

U

ma briga entre torcedores do Corinthians e
do São Paulo terminou
com 14 pessoas feridas, sendo seis delas em estado grave
(quatro baleados e dois esfaqueados). O confronto aconteceu ontem de manhã, em
Ferraz de Vasconcelos, cidade da Região Metropolitana
de São Paulo, horas antes da
primeira partida da final do
Campeonato Paulista.
Segundo informações da
Polícia Militar, 15 pessoas foram presas. Foram apreendidos socos ingleses, pedaços de
paus com pregos e cacos de vidro. Os agentes investigam se
a briga foi marcada pela internet por membros de facções
organizadas dos dois clubes.
Com a bola rolando, São
Paulo e Corinthians fizeram
um jogo com poucas chances

Polícia Militar
prendeu 15
torcedores após a
confusão em Ferraz
de Vasconcelos, na
grande São Paulo
de gol no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, no Morumbi. Os tricolores
foram melhores na etapa final, mas esbarraram nas boas
defesas do goleiro Cássio. A
decisão fica para o próximo
domingo, no Itaquerão. Um
novo empate forçará a disputa por pênaltis.
No Campeonato Mineiro,
o Cruzeiro saiu na frente do
Atlético na decisão e inverteu

a vantagem do empate para
o segundo jogo, no próximo
sábado. Os cruzeirenses abriram o placar com um gol de
Marquinhos Gabriel. No segundo tempo, Ricardo Oliveira deixou tudo igual para
o Galo, mas o zagueiro Léo,
após escanteio, garantiu a vitória no Mineirão. O Cruzeiro ainda teve um gol anulado
pelo VAR, em jogada que Fred
tocou a bola com a mão.
No Beira-Rio, Inter e Grêmio fizeram um jogo amarrado e não saíram do zero. O
jogo decisivo será na quartafeira, na Arena do Grêmio.
Em caso de empate, a decisão
do Campeonato Gaúcho será
nos pênaltis.
Outros resultados das decisões dos estaduais: Fortaleza 2 x 0 Ceará, Bahia de Feira
1 x 1 Bahia, Atlético-GO 3 x 0
Goiás, Toledo 1 x 0 Athletico
-PR e Náutico 0 x 1 Sport.

