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SUB-17 DEFINE SEDES
NNA CBF definiu Goiânia, Brasília e Vitória como sedes do
Mundial de Futebol Sub-17, que será disputado no Brasil
pela primeira vez. A abertura e a final serão no Mané Garrincha, nos dias 26 de outubro e 17 de novembro, respectivamente. Kléber Andrade (Cariacica), Serrinha (Goiânia),
Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia) e Bezerrão (Brasília)
serão os outros estádios utilizados no torneio. O sorteio dos
grupos acontecerá no dia 11 de junho, em Zurique, na Suíça.
DivulgaÇÃO

Luiz Fernando
não sairia
do clube por
menos de
três milhões
de euros

n site: www.odia.com.br

Luiz Fernando está
na mira dos italianos
Milan teria mostrado interesse no atacante, segundo site da
Itália, mas não fez proposta. Botafogo não quer valor baixo

A

pesar de não atravessar
grande momento com
a camisa do Botafogo, Luiz Fernando chamou a
atenção de um gigante europeu. De acordo com informações do site italiano MilanNews, o Milan tem o atacante em
seu radar e pode fazer uma
proposta oficial em breve. Segundo representantes do jogador, há duas sondagens do
país europeu.
Mesmo precisando vender jogadores para dar fôlego à vida financeira, o Botafogo não estaria disposto
a negociar o atacante, de 22
anos, por três milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões),
valor que seria proposto pelo
Milan, segundo o site italiano.
Caso algum clube deseje le-

var Luiz Fernando, o São Paulo pode atravessar o negócio.
Isso porque o Tricolor do Morumbi tem a prioridade em
qualquer negociação envolvendo o atacante, por conta
do acordo de empréstimo de
Diego Souza. Com isso, deve
ser comunicado de qualquer
oferta para que possa cobrir.
DATAS DA SUL-AMERICANA

Luiz Fernando foi uma das
peças mais regulares do time
do Botafogo em 2018, quando
teve boa participação na conquista do Carioca. Na atual
temporada, perdeu espaço
com Zé Ricardo e agora tenta se recuperar com Eduardo
Barroca, mas vem apresentando atuações irregulares.
O Botafogo já tem data para

iniciar a sua caminhada rumo
às quartas de final da Sul-Americana: dia 24 de julho, às
21h30, contra o Atlético-MG,
jogando no Estádio Nilton
Santos. A partida de volta está
marcada para uma semana
depois, no dia 31, no mesmo
horário, em Belo Horizonte.
Na campanha deste ano,
o Glorioso venceu todos os
seus quatro compromissos
na competição, marcou nove
gols e não sofreu nenhum.
Além da possibilidade da
conquista de um segundo título continental (o Botafogo
ganhou a Copa Conmebol de
1993), a classificação para as
oitavas de final da Sul-Americana renderá ao clube um
bônus de 500 mil dólares, cerca de R$ 1,9 milhão.

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será um dos palcos do Mundial

MUNDIAL DE
CLUBES NO CATAR
NNA Fifa confirmou que o

Catar vai sediar os Mundiais de Clubes deste
ano e de 2020, as duas
últimas edições no atual
formato. A decisão ocorreu em reunião do conselho da entidade, em
Paris. A partir de 2021, o
torneio será realizado a
cada quatro anos e terá
24 clubes na disputa.

CORTE PARA A
COPA DO MUNDO
NNA lateral-direita Fabi Simões, do Internacional, foi
cortada da seleção brasileira feminina para a disputa da Copa do Mundo, na
França, após sofrer uma lesão na coxa direita durante
o treino de ontem, em Portugal. Poliana, do São José-SP, foi convocada para
para substituí-la.

HOJE NA TV
GLOBO
Copa do Brasil
Flamengo x Corinthians
21h30 (vivo)
SPORTV
Brasileiro Sub-17
Atlético-MG x Palmeiras
16h (vivo)
Brasileiro Série B
Bragantino x São Bento
19h (vivo)
SPORTV 2
Copa do Mundo Sub-20
França x Estados Unidos
12h30 (vivo)
Argentina x Mali - 15h30 (vivo)
Liga das Nações Feminina
de Vôlei
Brasil x Alemanha
18h30 (vivo)
Estados Unidos x Coreia do Sul
21h30 (vivo)
ESPN
Torneio de Toulon
Inglaterra x Portugal
13h50 (vivo)

