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BRASILEIRO SE ARRASTA

Cristiano Ronaldo ergue a taça após Portugal vencer a Holanda

Portugal fatura a
Liga das Nações
Lusos batem a Holanda e conquistam
a primeira edição da competição
>>Porto, Portugal

C

ampeão da Eurocopa
de 2016, Portugal conquistou outro título sob
o comando de Cristiano Ronaldo, que faturou a 29ª taça
na carreira — a segunda pela
seleção. Com um gol de Gonçalo Guedes, aos 16 minutos
do segundo tempo, os lusos
venceram a Holanda por 1 a
0, no Estádio do Dragão, e foram campeões da primeira
edição da Liga das Nações de
forma invicta, com quatro vitórias e dois empates.
Empurrado por sua fanática torcida, Portugal dominou

passe curto

NADAL: TÍTULO E
OUTRO RECORDE
O espanhol Rafael Nadal
confirmou seu reinado em
Roland Garros. O número 2
do mundo chegou aos 12°
título em Paris após vencer o
austríaco Dominic Thiem por
3 sets a 1 (6-3, 5-7, 6-1 e 6-1) e
faturar sua 82ª taça (18 em
um Grand Slam) na carreira.

NNCom raras exceções, os jogos do Campeonato Brasileiro
estão dando azia em caixa de
bicarbonato. Lentos, disputados entre as intermediárias,
a maioria com poucos lances
de emoção capazes de cortar o
cochilo da turma da poltrona.
Irrita ver os jogadores trocando passes no próprio campo,
recuando bolas para os goleiros em manobras totalmente
inúteis. Atribuo ao fastio. Os
jogadores estão trabalhando
em ritmo lento, para usar energia nas competições de mata
-mata, que correm paralelas,

TIME DE FELIPÃO
LIDERA COM FOLGA

PEDALADAS
NNO ‘portumengo’ Jorge
Jesus assume o Flamengo
com o dever de fazer melhor do que foi feito até
aqui na temporada. O time
está classificado na Copa
Libertadores da América,
na Copa do Brasil e bem
posicionado no Brasileiro.

a jovem seleção holandesa e
criou boas chances de balançar a rede. Na melhor delas,
Gonçalo Guedes deu passe
para Bernardo Silva, que devolveu, e o camisa 17 chutou de
direita para superar Cillessen.
Já os holandeses, com
promessas como De Jong,
De Ligt, Van de Beek e Bergwijn, ainda buscaram o empate, mas faltou certa experiência e malandragem para
evitar a perda do título. Ao
menos, deixaram boa impressão e a esperança de voltar a disputar uma Copa do
Mundo, após a ausência no
Mundial de 2018, na França.

NNO

HOJE NA TV

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

SPORTV
Brasileiro Série A
Goiás x Chapecoense
20h (vivo)
SPORTV2
Copa do Mundo
Argentina x Japão - 11h40 (vivo)
Canadá x Camarões
15h40 (ao vivo)
Brasileiro Série B
Londrina x Ponte Preta - 20h (vivo)

time do Palmeiras lidera
o Campeonato Brasileiro com
folga, mantendo uma longa invencibilidade na competição
desde que Luiz Felipe Scolari assumiu no lugar de Roger
Machado, em julho do ano
passado. A equipe tem um formato firme, os volantes Felipe
Melo e Bruno Henrique comandam o sistema defensivo
mais eficiente da competição e
o ataque joga nos erros dos adversários, com Lucas Lima ou
Gustavo Scarpa fazendo a ligação no meio-campo e Dudu desequilibrando lá na frente. O
Maestro Felipão vem sobrando no comando do time, que
tem muita qualidade.

tornando o calendário cada
vez mais apertado. Os clubes
fazem suas escolhas priorizando as que pagam mais
e, com isso, o Campeonato
Brasileiro, com seu formato
de pontos corridos, vai para
a prateleira de baixo. A concorrência determina as preferências e o presidente da
CBF, Rogério Caboclo (foto),
que assumiu prometendo
mudanças, deve ter percebido que precisa repensar a fórmula, tornando-a mais curta
e atrativa, antes que se deteriore definitivamente.

BOLA DENTRO
NNPara a estreia vitoriosa
da Seleção feminina na
Copa do Mundo, que está
sendo disputada na França. Mesmo sem a estrela
Marta, as meninas meteram 3 a 0 na Jamaica.

NNO São Paulo não consegue emplacar uma boa sequência e a batata do técnico Cuca está no forno,
vermelhinha.
NNTite diz que, em condições normais, Firmino é titular da Seleção. Quais são
as condições normais?

BOLA fora
NNAs dívidas se acumulam,
as penhoras bloqueiam o
arrecadado, o clube vive
séria crise política, a oposição bate forte no presidente Campello e o Vasco sofre
as consequências.

