8 ATAQUE

Sexta-feira, 9.8.2019 I o dia

firula

em grandefase

n site: www.odia.com.br

Edilson Silva

n e-mail: edilson.silva@odia.com.br
Arsenal FC

Ricardo Duarte/Internacional

DAVID
LUIZ NO
ARSENAL

David Luiz com a camisa do Arsenal: negociação de R$ 38 milhões
NNNo último dia da janela de transferências, o zagueiro David

Luiz acertou com o Arsenal, passou por exames médicos e
será apresentado hoje como o novo reforço do clube inglês. O
rival, Chelsea, ex-clube do brasileiro, vai receber oito milhões
de libras (cerca de R$ 38 milhões) pelos direitos do defensor,
que assinou contrato de duas temporadas com os Gunners. O
Arsenal é o quinto clube na carreira do brasileiro, que, além
do Chelsea, defendeu Vitória, PSG e Benfica.

ALISSON ENTRE
OS MELHORES
NNA Uefa anunciou o bra-

sileiro Alisson como um
dos três finalistas do troféu de melhor goleiro da
última Champions League. Ele concorre com
Lloris, do Tottenham, e
Ter Stegen, do Barcelona.
Alisson é um dos cinco representantes dos Reds na
lista de 12 jogadores que
disputam o prêmio.

CRUZEIRO QUER
DORIVAL JUNIOR
NNApós a saída do técnico
Mano Menezes, o Cruzeiro
pode estar perto de acertar
com Dorival Junior para assumir o comando do time
mineiro. Dorival, que está
sem clube desde que saiu do
Flamengo, vem negociando
com a diretoria da Raposa.
O acordo pode ser firmado
ainda nesta semana.

HOJE NA TV
SPORTV
Brasileiro Série B
Operário x Vila Nova
18h30 (vivo)
Bragantino x Botafogo-SP
21h15 (vivo)
SPORTV2
Pré-Olímpico de
Vôlei Masculino
Brasil x Porto Rico
10h30 (vivo)
Jogos Pan-Americanos
Natação
13h (vivo)
Vôlei Feminino
EUA x Brasil
15h (vivo)
Judô
17h (vivo)
Hipismo
21h30 (vivo)
SPORTV3
Jogos Pan-Americanos
Tiro com arco
15h (vivo)
Atletismo
17h05 (vivo)

Odair Hellmann, técnico do Internacional: gaúchos são muito fortes

ABRE O OLHO, FLA...

TEM QUE LIBERAR O
GAROTO DO VASCO!
NNTalles Magno tem sido o destaque do Vasco da Gama e a
convocação dele para a seleção brasileira sub-17 é mais
do que merecida. No entanto,
estamos falando de um jogador que agora é titular de um
dos maiores clubes do país e
precisa ajudar o time que lhe
paga. A CBF tem que liberá-lo
para não ficar fora do clássico diante do Flamengo, no
Mané Garrincha, em Brasília.
A base é importante, mas hoje
o Vasco precisa mais de Talles
do que o Brasil.
Vinnicius Silva/Cruzeiro

O

Internacional é o próximo adversário do
Flamengo nas quartas de final da Libertadores e o Rubro-Negro tem que abrir, e muito, o olho contra o time gaúcho. O Colorado visitou
o Cruzeiro na Copa do Brasil, que realmente passa
por uma crise, mas é sempre forte no Mineirão
lotado. O que se viu? Um Inter indo para cima,
dominando o jogo e saindo de Belo Horizonte com
1 a 0 no placar. Para se ter noção da força do time
titular gaúcho, nos últimos 15 jogos em que Odair
Hellmann colocou o que tinha de melhor à disposição, em apenas uma partida os colorados saíram
derrotados — contra o Palmeiras, pela Copa do
Brasil. No Beira-Rio, a parada é mais complicada
ainda: o último revés do Inter foi em abril, pelo
Campeonato Gaúcho, contra o Novo Hamburgo.
Todo o estudo é necessário e agora é hora de ver a
competência da comissão técnica de Jorge Jesus.
PRIORIDADE PARA OS FUNCIONÁRIOS
NNVasco, Botafogo e Fluminense penam com salários atrasados. No Tricolor, a nova administração tem achado seus
meios, mas, no Cruzmaltino e
no Alvinegro, o que mais me
preocupa são os funcionários.

Dois, três meses sem receber.
Muitos não ganham mais do
que R$ 2 mil. Entendo a necessidade de pagar aos jogadores, mas os trabalhadores
são os que mais sofrem e deveriam ser prioridade.
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Fred: fim de linha no Cruzeiro

CADA VEZ
MAIS NÍTIDO
NNO atacante Fred se estressou feio com a torcida do
Cruzeiro na derrota para o
Internacional por 1 a 0, no
Mineirão. Ao ser cobrado,
o atacante mandou o torcedor tomar naquele lugar, e
a fase mostra o quanto está
insustentável a relação do
camisa 9 com a Raposa. Estamos em agosto, mas está
mais do que nítido que
Fred está com a cabeça em
2020, quando voltará à sua
casa: o Fluminense.

