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JOGO-TREINO SÁBADO
NNAntes da estreia oficial de Jorge Jesus, dia 10 de
julho, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada
pela Copa do Brasil, os torcedores do Flamengo poderão conhecer, no próximo sábado, a nova cara do time sob
comando do técnico português. A diretoria marcou um jogotreino contra o Madureira, na Gávea, para, segundo o clube,
proporcionar “as melhores condições para que a comissão
técnica observe atletas e possibilidades”. A atividade, marcada para as 10h30, será aberta à imprensa e para sócios,
além de ter transmissão da FlaTV pela internet.

MARLONE ENTRA NA MIRA
NNCom a possibilidade de Leo Valencia e Ferrareis deixarem o elenco, o Botafogo busca alternativas para substitui-los. Uma dessas opções
é Marlone. A diretoria alvinegra fez uma sondagem
em relação à situação do jogador, mas ainda aguarda
retorno de seus representantes para saber se o Goiás
teria interesse em negociá-lo.

LUIZ GUSTAVO NÃO DEVE FICAR
NNPouco aproveitado tanto por Alberto Valentim
quanto por Vanderlei Luxemburgo, Luiz Gustavo não está nos planos do Vasco. O zagueiro vai se
apresentar amanhã junto ao restante do elenco, mas treinará em separado com outros companheiros que não serão
utilizados pelo treinador vascaíno. A ideia é negociá-lo em
definitivo, mas aguarda por clubes interessados.

LATERAL 100% RECUPERADO
NNO lateral-esquerdo Mascarenhas está otimista
no retorno ao Fluminense após a pausa para a
Copa América. O jogador, que ficou afastado após
ter lesão na coxa direita, caxumba e tendinite no joelho
esquerdo, quer reconquistar um lugar no time. Ele garante estar 100% recuperado e focado nos treinamentos.

PASSE CURTO

DE LIGT vai para
A JUVENTUS
Revelação e um dos destaques da Liga dos Campeões,
o zagueiro De Ligt, do Ajax,
acertou com a Juventus. Segundo a TV Sky Itália, o holandês, de 19 anos, foi contratado por 70 milhões de euros
(R$ 303,2 milhões) após
convite de Cristiano Ronaldo.

HOJE NA TV
GLOBO
Copa do Mundo Feminina
França x Brasil - 16h (ao vivo)
SPORTV
Copa América
Catar x Argentina - 15h30 (ao vivo)
SPORTV 2
Liga das Nações de Vôlei
Masculino
Brasil x Russia - 20h30 (ao vivo)
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ESCONDIDINHO DE PERU
NNNinguém

esperava tanta
moleza. O Brasil triturou o
time do Peru. Dos três adversários dessa primeira fase
da Copa América, o Peru era
teoricamente o mais difícil.
Se os planos do técnico Gareca eram de jogar partindo
para cima como foi anunciado, parece que esqueceu
de combinar com o goleiro
Galesi, que falhou em dois
dos três gols marcados ainda no primeiro tempo, por
Casemiro (foto), Firmino e
Everton Cebolinha. Na segunda etapa, Daniel Alves
fez o quarto gol e Willian o

BRASIL X FRANÇA:
CHEGOU A HORA
NNAs meninas da seleção brasi-

leira jogarão cartada decisiva,
hoje à tarde, em Le Havre, no
Mundial feminino disputado na França, em duelo contra as donas das casa, válido
pelas oitavas de final. Quem
perder estará fora. Porém, seja
qual for o resultado, é preciso louvar muito um trabalho
desenvolvido com amor e sem
o devido reconhecimento. Se
as meninas voltarem campeãs
mundiais, o que é possível embora improvável, não faltarão
dirigentes e políticos para fotos, beijos e abraços, quando o
que elas precisam é de apoio
permanente.

quinto, um golaço. A Seleção Brasileira passeou em
campo construindo uma vitória ampla e confortável,
sem ser brilhante, e com
direito a pênalti perdido
no final por Gabriel Jesus.
Mas com a melhor atuação
dos últimos tempos. O jogo
serviu para mostrar a Tite
que Everton Cebolinha, o
melhor em campo, sobra
na posição. A dúvida que
ficou depois da goleada: o
Brasil fez tudo isso por que
evoluiu subitamente ou foi
o time do Peru que encolheu? O futuro responderá.

PEDALADAS
NNDe férias com a família,
o brasileiro Jonas anuncia
o desejo de encerrar a carreira. A ideia é comunicar
a decisão ao Benfica, com
quem ainda tem um ano de
contrato, na reapresentação dos jogadores.

BOLA DENTRO
NNO surpreendente desempenho dos meninos
que vieram representando
o Japão na Copa América.
Com média de 21 anos a
garotada se diverte jogando como gente grande.
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NNL amento a mor te de
Thalles, 24 anos, promissor atacante do Vasco cedido por empréstimo à Ponte
Preta, vítima de acidente,
após violento choque de
motocicletas, ontem, no
Rio de Janeiro.

BOLA fora
NNCopa América caminhando para o final e o
Comitê Organizador não
se preocupou em destacar um local adequado
para os ensaios da cerimônia de encerramento.

