8 ATAQUE

Sábado, 8.6.2019 I o dia

em grandefase
n e-mail: edilson.silva@odia.com.br

COLOCA AÍ! O mais importante de uma maratona não é a chegada,
mas a coragem de dar o primeiro passo. Hoje dou o meu e te convido
para essa corrida de informações e muita diversão. Vamos juntos?

Edilson Silva
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O FLU NA DIREÇÃO DO FLA

CHEGA DE VENDAS
IRRESPONSÁVEIS

JESUS NO
RIO DE JANEIRO

NNPedro Abad fez negócios
horrorosos à frente do Fluminense. João Pedro, maior
joia atuando no Brasil, foi
vendido ao Watford-ING por
10 milhões de euros (cerca de
R$ 44 milhões). Um absurdo
sem tamanho para um garoto decisivo e que soma nove
gols em 14 jogos, mesmo não
sendo titular. Quem assumir
a presidência hoje tem que
priorizar os moleques de Xerém. E isso passa pela tão falada gestão profissional. Preço
de banana nunca mais!

NNO Rio de Janeiro vai receber
Jesus. Mas calma, é o Jorge.
O português, novo técnico do
Flamengo, chega de Portugal
hoje e vai se hospedar no hotel
Windsor, na Barra da Tijuca.
Pelo menos nesta semana, já
que amanhã ele vai assistir ao
clássico contra o Fluminense,
no Maracanã, e, quarta, pretende acompanhar CSA x Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília. Multi-campeão em Portugal, o homem vem para tentar
operar os milagres que Abel
não chegou nem perto de fazer.

BOLA DENTRO
EM CAMPANHA

C

om muita honra começo minha caminhada aqui no O Dia! E, como
grande tricolor, o assunto não poderia ser outro: eleições no Fluminense. Como destaque, alerto para a tendência do futebol brasileiro
em contratar gestores de áreas específicas. Há seis anos, o Flamengo fez
isso e o clube hoje é um dos mais ricos do Brasil, formando grandes times.
Mário Bittencourt e Ricardo Tenório são os candidatos à presidência do
Fluzão, que hoje sofre com Pedro Abad. Ambos batem na tecla da profissionalização da gestão. E acredito que este seja o caminho para que o
time das Laranjeiras volte a ser forte.

ARQUIVO / AGÊNCIA O DIA

NNA nova campanha da Agência de Autorregulamentação
das Entidades de Autogestão
de Planos de Proteção Contra
Riscos Patrimoniais (AAAVP)
terá o craque Zico como garoto propaganda. O ídolo da
Nação é a aposta da entidade
para fortalecer o movimento
associativista e melhorar a relação com a sociedade.

PASSE CURTO

Flamengo e Franca se enfrentam
hoje, às 14h30, no Ginásio Pedrocão, no último jogo da série melhor de cinco da final da 11ª temporada do Novo Basquete Brasil
2019. A quarta partida terminou
com vitória do time carioca por 76
a 62, no Maracanãzinho. O RubroNegro vai à casa do adversário em
busca do sexto título na competição. Já a torcida do Franca, que
está à espera de uma conquista
inédita, aposta todas as fichas
no time e esgotou os ingressos
na terça-feira passada. O jogo
será transmitido pelo Facebook
do NBB, Band, ESPN e Fox.
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FLA BUSCA SEXTO
TÍTULO NO NBB

Real Madrid anuncia Hazard
O atacante belga Eden Hazard é a nova contratação do Real
Madrid. O jogador, que estava no Chelsea, assinou contrato até
junho de 2024 e deve ser apresentado quinta-feira, no Santiago
Bernabéu. Antes, ele vai defender a Bélgica nas Eliminatórias da
Eurocopa 2020. De acordo com a imprensa europeia, Hazard, de
28 anos, custou o equivalente a R$ 440 milhões.

RAFAEL NADAL FICA
PERTO DE RECORDE
O espanhol Rafael Nadal venceu o
suíço Roger Federer por 3 a 0 (6-3,
6-4, 6-2), ontem, nas semifinais de
Roland Garros, e pode faturar seu 12º
título do torneio. Na decisão, amanhã,
ele terá pela frente o sérvio Novak
Djokovic, número 1 do mundo, ou o
austríaco Dominic Thiem (4º), que
vão continuar hoje o confronto interrompido ontem em virtude da chuva
em Paris. Thiem tem ligeira vantagem: 6-2, 3-6 e 3-1. Campeão nas 11
finais que fez em Paris, Nadal pode se
tornar o primeiro tenista a conquistar
12 títulos de um mesmo Grand Slam,
superando Margaret Court, 11 vezes
campeã do Aberto da Austrália.

HOJE NA TV
SPORTV
Brasileiro Série B
Coritiba x Paraná
17h30 (vivo)
Sport x Vitória
20h (vivo)
SPORTV 2
Copa do Mundo
Feminina 2019
Noruega x Nigéria
16h (vivo)
Brasileiro Série B
CRB x América-MG
20h10 (vivo)

